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HET LANDSTORMBLAD. 
VOOR 

. DE VRIJWILLIGERS VAN ALLE LANDSTORM-INSTITUTEN 
VAN LIMBURG, NOORD-BRABANT EN GELDERLAND BENEDEN DE WAAL 
(omvattend de landstorm-verbanden der Limburgsche Jagers, der Meijerij en van West-Brabant). 

maandblad verschijnt den laatsten van elke maand. 
:mnementsprijs: zelf te bep:ilen, doch niet Jager dan 

f 1.- plus f 0.125 inningskosten. 
Losse nummers f 0.12 per stuk. 

•rukkers van dit maandblad: GEBRS- VAN AELST 
). L. Vr. Kade 10-11, M'lastricht. Tel. Int. No. 757. 
'3e/zeerder der advertentiën: de sergeant-vrijwilliger 
KOOPS te Venlo, Houtstraat No. 1. Tel. Int. No. 475-

Postrckening No. 7541. 

WILHEi.MlJS VAN NASSOUWE 
Bf:N ICK VAN DUYTSCHEN BLOET 

DEN VADERLA'.'JT GHETROUWE 
BL YF !Cl( TOT IN DEN DOET .... 

MYN SCHILT ENDE BETROUWEN 
SYT GHY, 0 GOOT MYN HEER! 

OP U SOO WIL ICK BOUWEN, 
VERLAET .".W NIMMERMEER; ..... . 

lp Nêerland's Nationalen Feestdag. 
Het eerste nummer van het landstorm-maandb'ad voor 
mburg, Noord-Brabant en Gelderland beneden de Waal 
en wij opzettelijk op 31 Augustus verschijnen a:s eene 
tuiging van hulde aan Hare Majesteit, onze geëerbiedigde 
mingin. 
In Haar zien we niet alleen de Drr1ag,ter van onze Con-

,tutie en ons Staatsgezag, maar begroeten wij ook de 
10oge Landsvrouwe, Die van 1914 - 1919 medeleefde met 
Hare gemobiliseerden en hunne hui sgezinnen, en Die ook 
thans weer op de commando-brug staat, nu het Schip van 
Slaat tusschen de klippen der maiaise zee moet kiezen. 

God schenke Haar de wijsheid om ons dierbaar Vaderland 
in deze moeielijke tijden van inzinking te behoeden. (1) 

Moge Zij zich daarbij verzekerd weten van de onkreukbare 
trouw Harer Limbm gers, Brabanters en Gelderlanders, die 
steeds gereed zullen staan ter bescherming en ter handhaving 
van Haar Troon en Haar Huis, van Haar Gezag en Haar Land. 

De Redactie. 
(1) Naar aanleiding der Troonrede. 

Redactie-Commissie: de Secretarissen der Gewestelijke 
Landstorm-Commissiën der Limburgsche Jagers, der 

Meijerij en van West-Brabant. 
Redacteur: Jhr. J. Graafland te Buggenum (L.), Tel. Int. 
No. 14 Haelen (L.), alleen op werkdagen van 9-12, 2-3½ 

en 6-7; Postrekening Roermond No. 67535. 

Alle stukken omtrent Redactie en Administratie te zenden 
aan den Redacteur (NiET portvrij). 

Met volle zeilen in zee! 
De uitgave van een landstorm-maandblad in deze tijds

periode van economische malaise en van inzinking der 
militaire sympathiën noemden velen, toen in December 
1921 het sein tot den eersten opzet werd gegeven, een 
he, schenschim. 

Sedert dien gingen zeven maanden van vóór-propaganda 
en het uitzetten der bakens voorbij. 

Thans hebben wij een landstorm-maandblad voor Lim
bura Noord-Brabant en Gelderland beneden de Waal, van 1:,, 

welke het landstorm-,, terrein" overeenkomt met de gewes
telijke landstorm-commissiën de "Limburgsche Jagers", ,,de 
Meijerij" en "\.vest-Brabant". 

Van meet af aan waren wij, als redactie van dit blad, 
geenszins pessimistisch, omdat wij de Zuidelijk Vrijwillige 
Landstormers te goed kenden en dus niet te laag schatten, 
maar ook, omdat wij de vrije weerbaarheidsgedachte dezer 
Zuidelijke provinciën te goed aanvoelden. 

Wij waren derhalve niet pessimistisch, en velen waren dit 
met ons evenmin. 

Onder die velen, welke ons als optimisten zoo hecht ter 
zijde stonden, noemen wij op de eerste plaats den Voorzitter 
der Nationale Landstorm-Commissie, den Hoogedelgestrengen 
Heer Dymaer van Twist, alsmede zijn helpers, den secre
taris en den Administrateur dier Commissie, de H.H. Bou
logne en van Sitteren, wien wij een woord van hartelijken 
dank moeten betuigen voor de zeer bijzondere welwillend
heden, waarmede zij de uigave van dit maandblad mogelijk 
maakten. 

Op de tweede plaats willen wij onzen oprechten dank 
betuigen aan de vele medewerkers, van welke een lijst in 
dit nummer wordt aangetroffen. De lezers zullen hieruit wel 
begrijpen, dat "elck wat wils" te verwerken zal krijgen, en 
dat zoowel de breede banen als de details zorgvuldig zullen 
behandeld worden. 

Tenslotte en niet het minst een woord van dankbaarheid 
aan de honderden en honderden landstormers en belang
stellenden, die zonder onderscheid van landstorm-instituut, 
verlofsrang, maatschappelijken stand of ordelievende, politieke 
richting eene vóór-inteekening op dit blad hebben genomen 
en aldus deze uitgave finantieel hebben mogelijk gemaakt, 
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In hen begroeten wij de warme voormannen en verdedigers 
der landstorm-belangen en verwachten wij ook in de naaste 
toekomst veel medewerking door aanwerving van nieuwe 
abonné's. Want wij marcheeren "steeds voorwaarts!'' 

* * * Juist voor de vrijwillige landstormers van alle instituten 
is dit blad er gekomen. 

Wij volgden daarbij dezen gedachten-gang. 
Zeer vele vrijwilligers verblijven in afgelegen dorpen of 

in geisoleerde stadskolonies, waar zij op den duur het zoo 
noodzakelijke contact met de landstorm-beweging in het 
algemeen verloren. Zij zijn van goede wille, maar zij missen 
de zoo hoogst noodzakelijke voorlichting. 

Zeer vele verlofsofficieren en verlofsonderofficieren (vooral 
van het platteland), die door hun verworven legerrang en 
hun maatschappelijke positie "de'' aangewezen leiders, 
instructeurs en leden van plaatselijke landstorm-comite's zijn 
of moesten zijn, verloren langzaam maar zeker elke samen
werking met hunne commissie of commando . Eenige hunner 
( de meest-actieven) werden desondanks met landstorm-pa
pieren overstelpt, anderen ( de renteniers-tegen-beter-weten-in) 
hoorden zeer weinig meer van het "waarom" en hel "hoe" 
van vele landstorm-maatregelen en -wijzigingen. Zij vroegen 
zich af, of de landstorm-instituten nog wel recht en kracht 
van bestaan hadden. Dit landstorm-blad zal hen op de 
hoogte brengen en houden. 

Zeer vele plaatselijke comité-leden, die nimmer iets met 
militaire aangelegenheden te maken hadden, stonden dit 
jaar vaak voor raadsels en puzzles. Zij werden 't wel eens 
beu van die landstorm -,,problemen". Ook voor hen zal dit 
blad van zeer veel nut kunnen worden. 

:!: 

Wij willen derhalve door deze uitgave een nieuw en hecht 
contact smeden tusschen de duizenden belanghebbenden en 
belangstellenden in de landstorm-beweging der Zuidelijke 
gewesten van ons Vaderland. 

Deze personen, verlofgangers en burgers, actieve militaire 
en aanstaande recruten, mogen verschil in inzicht in vele 
weermacht-maatregelen ten opzichte van binnen- en buiten
land bezitten, in de volgende komen zij in groote trekken 
overeen. 

Vooreerst ten opzichte van de binhenlandsche weerbaar
heid in verband met de handhaving van de rust en de orde 
in den Staat. 

Wij stellen ons op het standpunt van absolute handhaving 
van het Staatsgezag. Wij kunnen op dit gebied niet wikken 
of wegen, geven of nemen. Dus wij schipperen niet en gaan 
recht door zee. En waarom? 

Sedert November 1918 scheidde het Nederlandsche Volk 
zich daadwerkelijk in twee richtingen: de handhavers van 
het Staatsgezag, dus van den Troon, de Staatswetten, de 
maatschappelijke legale ontwikkeling eenerzijds, en de be
dreigers van het Staatsgezag anderzijds. 

We vatten deze omverwerpers van al wat ons heilig is 
op in den breeden zin des woords, m a.w. bedoelen wij niet 
alleen ermee de communisten, anarchisten e.d., maar ook 
de sociaal-democraten, die sedert de beruchte roode 
November-maand geen sylbe en geen jota van hunne be
dreiging introkken en met verlangen blijven uitkijken naar 
het meer nabije en naar het verre Oosten. Op de omwen
telingen der Oostelijke mogendheden blijven zij georienteerd 
en zij zullen te gelegenertijd partij ervan willen trekken. En 

al gaf de laatste stembus-strijd hun een gevoeligen klap, 
toch blijven zij hopen en zullen zij de aanrollende malaise, 
welke ons volk gaat beklemmen, uitbuiten om de volkslagen 
der ontevredenen weer aan te vullen en zoo mogelijk uit 
te breiden. 

Wij hebben de rotsvaste overtuiging, dat onder deze om
standigheden, elke Regeering, al is zij in meerderheid-Rechts 
(zooals thans het geval is) of al ware zij een Zakenkabinet 
geworden, moet kunnen rekenen op een betrouwbare militaire 
macht, welke het rustig-voortwerken dier Regeering mogelijk 
maakt en haar waarborgt, dat Zij, zonder nachtmerries te 
vreezen en zonder politieke avonturen in het verschiet te 
zien, de maatschappelijke inzinking en de sociale uitputting 
op elk gebied kan blijven bezweren, onvervaard en kogelvrij. 

Nu ons leg.ercontingent verminderd is, de opkomst der 
recruten gemakkelijker gemaakt, de cavalerie gehalveerd, de 
politietroepen zeer beperkt zijn, en dus de Regeering tot 
het uiterste maximum in besnoeiing der legeruitgaven den 
belasting-betalers is tegemoet gekomen, ontnam Zij-zich-zelf 
het grootste gedeelte der "staande" militaire macht, welke 
voorheen ' in de kazernes ter Harer beschikking was om te 
voorkomen of in te grijpen 

Hieruit volgt, dat Zij als vooruitziende Regeering op een 
of andere wijze voor de handhaving der wetten en voor de 
veiligheid der bevolking moest zorg dragen. 

Dat deed zij door het Instituut van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm (1 ). Deze vrijwilligers, bestaande uit 
betrouwbare velofgangers van 20-30 jaar, beloven vrij
willig onder de wapens te komen en zich landstreeksgewijze 
tot compagnieën te vereenigen, indien stad en land, hof en 
haard, rust en orde, Wet en Gezag door oproer wordt be
dreigd. 

Voor deze mannen is op de eerste plaats dit blad opge
richt. Zij vormen onze binnenlandsche weerbaarheid. 

* 
Ons op dit standpunt stellende, gaat onze warme belang-

stelling mede uit naar de buitenlandsche weerbaarheid, dus 
naar de algemeene weerbaarmaking van onze jonge mannen, 
vooral indien dit mogelijk wordt gemaakt door een meer 
tegemoetkomende africhting en het betrekken van het betrouw
bare, zuiver-burgerlijke volkselement in afzonderlijke tech
nische korpsen. 

Wij weten, dat vooral in onze Zuidelijke provinciën het 
volksverlangen is: geen afschaffing van de weermacht, -
maar daarnaast de meer vrije, das de volksweerbaarheid. 

In dit opzicht staan wij dus tegen de dragers der idee : 
"schaf ons leger geheel af en schep een politie-leger". Wij 
wenschen geen speelbal te worden van tot aan de tanden 
gewapende buren. Als grensbewoners zien wij dit wellicht 
meer in en leerde het verleden ons vermoedelijk meer dan 
den pacifisten, wien in de groote Hollandsche steden weinig 
proefondervindelijk begrip daadwerkelijk werd bijgebracht 
wat het beteekent, als honderden oorlogs-bataljons de Neder
landsche grenzen naderden, of als in kuiperijen en ge
konkel een aanslag gepleegd werd op een deel van ons ( dus 
ook van hun) Vaderland. 

Wij wenschen voor het tegenwoordige geen ontwapening. 
Wij kijken naar het Oosten en naar het Zuiden en bemerken 
mogendheden, dééls behept met omwentelings-propaganda, 
dééls doortrokken van een tot de spits opgedreven "militai-

(!) In Limburg ook genoemd "Limburgsche Jagers" of "Vrijwillige 
Limburgsche Brigade". 

( 
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risme". Wij passen ervoor om mede te werken aan het ver
lies onzer Vrijheid en Onafhankelijkheid. 

Daarom propageeren wij onder deze omstandigheden de 
handhaving onze Weermacht en stellen wij een onbeperkt 
vertrouwen in hare reconstructie door den huidigen Minister 
van Oorlog. 

Want deze Minister van Oorlog maakt een meer vrije 
weerbaarmaking mogelijk en komt in deze ruimschoots 
tegemoet aan de gelukkig "anti-militaristische" denkwijze van 
ons Nederlandsche en niet het minst van ons Limburgsche, 
Brabantsche en Geldersche Volk. Het instituut der Voor
oefeningen, waarin de Gewone Vrijwilligers bij den land
storm zijn ondergebracht, sluit die gemakkelijke en populaire 
weerbaarmaking in en werpt daardoor groote voordeelen af 
op economisch, sociaal en moreel gebied. De Kaderland
stormers, eene afzonderlijke afdeeling der Gewone Vrij
willigers, zullen als toekomstige verlofsofficieren, verlofs
onderofficieren en landstorm-leiders zeer zeker met meer 
dan gewone belangstelling, frisschen vaderlandslievenden 
jongelingen eigen, den jaargang van dit blad volgen en 
menig aanknoopings- en oriëntatie-punt erin vinden. 

De Vrijwillige Landstorm Korpsen, het Moter-, Voer- en 
Vaarwezen, alsmede de Spoorwegcompagnie, schrijven zoowel 
de buitenlandsche als de binnenlandsche w-;erbaarheid in 
hunne programma's. Het spreekt dus vanzelf, dat onze sym
pathie en onze kolommen voor hunne woordvoerders open staan 

De Luchtwachtdienst ten slotte is een korps, enkel gericht 
tegen een buitenlandschen vijand. Maar omdat dit korps 
uitsluitend onder burgers recruteert en in dagen van mobi
lisatie en oorlog honderden gewapenden ( die te velde beter 
te gebruiken zijn) verv a11gen gaat door vaderlandslievende 
ongewapenden, daarom vermeenen wij, dat deze "weerbaren" 
ook konden vallen onder onze lezers. 

Wij stellen ons voor, dat regelmatig en in details alle 
genoemde l.andstorm-instituten voorlichting en aanmoediging 
in dit blad zullen vinden. 

* * Om te eindigen nog deze verklaring: Dit blad bedoelt 
geen critiek of controle op commando's of commissies, nog 
minder bedoelt het polemiek of politiek. 

Dit blad bedoelt alleen te worden een bakermat van in
lichtingen, een kompas naar de weerbaarheids-richting, een 
medehulp in aanmoediging en propaganda, een orgaan 
waarin de consolidatie, d.i. de versteviging der korpsen, de 
hechtere encadreering, de aanvulling en de uitbreiding, een 
welkome spreektrompet mogen vinden. 

Met deze beginselen en beschouwingen zenden wij, met 
vertrouwen op onze medewerkers en onze lezers en vooral 
met een bede om Gods onmisbaren Zegen, dit landstorm
maandblad in de woeling en de branding der publieke opinie 
en wij varen met volle zeilen in zee! 
De Redactie : 

GRAAFLAND VAN GENK VAN AGT. 

Bijdragen van Medewerkers. 
*** Wegens plaatsgebrek moesten wij zeer tot onzen spijt de bij

dragen van verschillende medewerkers: den Kap. van den Gen. Staf 
Lambooy, den oud-Secr. der Nat. Landst. Com. van Rees, den Ie Luit. 
der Inf. Hamm, den Ie Luit. der Inf. Schol, den res. Ie Luit. Feyen, 
Dr. Krijn, den sergeant Grummer en den Korp. Kaderl. Huynen tot 
een volgend nummer laten liggen. Het Septembernummer, waarin wij 
o.a. ook over Schietoefeningen en -Wedstrijden zullen schrijven, zal 
dus mede door genoemde bijdragen zeer belangwekkend worden. Wij 
houden ons voor bijdragen en berichten aanbevolen. 

Paraat blijven. 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm vindt bij een groot 

gedeelte van ons volk warme belangstelling. 
Dit nu behoeft niet te verwonderen. 
Men waardeert het zoo ten volle, dat er onder de dienst

plichtigen met groot verlof vele duizenden mannen gevonden 
worden, die zich geheel vrijwillig bereid verkaarden, om, 
wanneer orde en rust in het land zouden worden versto0rd, 
de Regeering te steunen in de dan voor haar zoo moeie
lijke taak van het handhaven van haar gezag. En wat men 
zoo nu en dan reeds mocht aanschouwen van het opkomen 
der mannen in eerewachten bij het bezoek van H. M. de 
Koningin in de onèerscheidene deelen des lands, om bij die 
gelegenheid de land~vrouwe te huldigen, wekte de algemeene 
bewonderingen. 

Toch zijn er onder ons volk nog heel wat ordelievende 
burgers, die van het instituut van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm wel bij name hoorden, maar het instituut 
nog niet in zijn beteekenis voor het Vadeïland leerden kennen. 

We leven in onze dagen zoo snel. 
Voor velen behooren de dagen van November 1918 reeds 

tot het verre verleden. Zij herinneren zich ternauwernood, 
hoe in die Novembermaand ons land bij het golven van 
den revolutie-stroom in groot gevaar verkeerde. 

En in die dagen, toen de tronen waggelden en de kronen 
rolden, w aren het vele honderden pas gedemobiliseerde 
militairen uit alle deelen des lands, met Limburgers en Friezen 
voorop, die naar de residentie van onze geliefde Koningin 
snelden, of zich op andere centrale plaatsen des lands, waar 
het ge ,aar dreigde, vereenigden om zich opnieuw ter be
schikking van de Regeering te stellen, teneinde met Gods 
hulp den revolutiestroom te keeren. 

Het krachtig optreden dier vrijwilligers verijdelde de 
plannen der revolutionnairen. 

Deze honderden vrijwilligers werden de grondslag, waarop· 
daarna het instituut van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm werd gebouwd. 

Wat in November 1918 spontaan opkwam, werd in begin 
1919 op verzoek van de regeering door de inmiddels ge
vormde Nationale Landstorm-Commissie met hare Geweste
telijke en Plaatselijke organisaties uitgebreid en geconsoli
deerd. De honderden groeiden aan tot vele duizenden. En 
daarmee beschikt de regeering over een legermacht van ge
trouwe, vaderlandslievende militairen, die zich bereid ver
klaarden, om in de ure des gevaGrs het Oranjehuis te 
schragen en 't Vaderland te verdedigen tegen elke poging, 
die de revolutionnairen zouden durven wagen om te grijpen 
naar de macht. 

Dat is de beteekenis van ons instituut, den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

Mijn dank aan allen, die zich in de ernstigG tijdsomstandig
heden, waarin zich ons volk bevindt voor de zaak van het 
Vaderland willen geven. 

De Bijzondere Vrijwillige L;rndstorm blijve paraat. 
's Gravenhagen. 

L. F. DUYMAER VAN TWIST. 
Voorzitter van de Nationale Landstorm-Commissie. 

Vragenlijst. 
. * * * Elk landstormer en elk belangstellende kan vragen 
inzenden, die, indien zij van algemeen belang zijn, in dit 
blad, en anders persoonlijk w orden beantwoord. 

c NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Umbur e.o. 
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Landstorm belangen. 
In den meest roezemoezigen tijd van het jaar, in den tijd, 

waarin de Inspecteur bijna da gelijk: reist en trekt ter bij
woning van oefeningen van den Kaderlandstorm en van 
examens voor geoefendheid, in dien tijd van schietoefeningen 
van den Bijzonderen Landstorm en van wedstrijden van 
schietvereenigingen, die ook onder hem ressorteeren, bereikt 
mij het verzcek van de Gewestelijke Landstorm-Commissie 
in Limburg om een bijdage te leveren (en nog wel op korten 
termijn!) voor een nieuw op te richten maandblad, ten doel 
hebbend de belangen voor te staan van den Vrijwilligen 
Landstorm in al zijn geledingen. 

Eerlijk gezegd, bekroop mij aanvankelijk een gevoel van 
teleurstelling. 'waar het mogelijk is de verschi'lende onder
deelen van den Vrijwilligen Landsto.-m onder eenzelfde lei
ding zich te doen ontwikkelen, daar had ik verwacht, dat 
door één orgaan ook alle uiteenloopende belangen zouden 
kunnen worden gediend en behartigd. 

Dit schijnt nu evenwel niet mogelijk te zijn, zooals in den 
loop der tijden is gebleken. Daarom juich ik het toe, dat 
voor de zuidelijke verbanden een maandblad werd or:,gericht 
beoogende de banden tusschen de verschillende categorit ën 
vaster aan te koopen en het vertrouwen, dat onderling 
moet bestaan, te verhoogen en uit tP. breiden. 

In de jaren, die achter ons liggen, heeft het instituut van 
den VJijwilligen Landstorm burgerrecht verkregen: de be
volking is ermee vertrouwd geraakt; de gedachte heeft in
gang gevonden, dat alle goedgezinden en regeeringsgetr(Juwen 
zich moeten aansluiten bij den Bijzonderen Landstorm en 
dat alle jongelieden zich moeten doen inlijven bij den Ge
wonen Lrndstorm om vóórgeoefend te worden en daardoor 
tastbare voordeelen te genieten. 

Intusschen zijn we er nog lang ni€t. Vve moeten niet al
leen houden wat we hebben, we moeten ook de belang
stelling voor beide categorieën, het instituut der bijzondere 
vrijwilligers en dat der vooroefeningen, trachten te verdiepen 
en vooral zorg dragen, dat die belangstelling in alle opzichten 
verdiend is. 

Dientengevolge moeten de pe::-sonen, die leiding aan deze 
beweging geven, ervan doordrongen zijn, dat voortdurende 
nuttige ar beid voor beide instituten gepaard moet_ ga~n ~an 
den vasten wil om het beste te geven, wat men m die rich
ting tot stand dan brengen. 

Zoowel voor het eene als voor het andere instituut zullen 
die werkzaamheden het algemeen belang dienen. 

Letten we een oogenblik op het buitenland. 
De toestand bij onze oostelijke naburen is niet, zooals 

deze wezen moet. Groot gevaar dreigt aldaar voor aan
sluiting bij denkbeelden, die niet de onze zijn, en ook nimmer 
kunnen worden. 

Daardoor zal hel gevaar voor arbeidsonrust binnen onze 
grenzen vermeerderen en daarmee zullen samenhangen maat
regelen der regeering om de n?rmale toestanden_ en voor
waarden voor rustige ontwikkeling van economische toe
standen te bestendîgen. Natuurlijk zullen _alle ~oedgezinden 
deze maatregelen willen steunen en de uitvoerrng zal door 
de krachtdadige hulp der bijzondere vrijwilligers worden 
mogelijk gemaakt. 

Dan zal blijken de groote waarde der belofte, door de 
bijzondere vrijwilligers als regeeringsgetrouwen afgelegd'. en 
zullen de mannen, wier belofte immers reeds preventieve 
werkir.g heeft, uiting kunnen geven aan hun gevoel~ns va_n 
gehechtheid en aanhankelijkheid aan die Landsvorstmg, die 
heden Haar geboortedag viert, - den dag, die zoo terecht 
als een Nationale Feestdag wordt gevierd. 

* * * Verweer tegen de gevolgen van d~rgel!tke_toestanden in het 
buitenland als boven geschetst kan 1k m11 met denken zonder 
de hulp van een betrouwbaar leger, waarvan in de toe
komst een groot deel zal worden gerecruteerd uit voorge
oefenden. 

Ook zij zullen dus moelen toon, dat zij door de bij-

zonder opleiding, die zij hebben genoten, even bruikbaar 
zijn als zij, die in het leger geruimen tijd opleiding hebben 
ontvangen. Zij zullen toonen, dat hun vrijwillige beschik
baarstelling van zeer gr(lote moreele waarde is en kan leiden 
tot practische gesch1kiheid, die hen maök' tot uitstekende 
elementen in een leger, waaraan met vertrouwen de ver
dediging des lands tegen een buitenlandschen vijand opge
dragen zal worden. 

Ziedaar dus met enkele wourden de beteekenis uiteen
gezet van beide instituttn, die ieder , p zich zelf zoo'n groote 
waarde hebben voor ons Vaderland: de bijzondere landstorm 
tegen den terecht zoo gevreesden binnenlandschen vijand, de 
gewone landstorm, znowt'I de Kaderiánd~i, rm met zijn officie
ren en onderofficieren ;-il~ de voorgeotfende, eenvoudige 
soldaten, als een bolwerk tegen de volstrekt niet denkbeel
dihe gevaren van buiten. 

Mc ,ge dit ma;indrJlad zijne ta3k, de ze beginselen in het 
Zuiden uit te dragen, vo 1brengen. Dan zal het beantwoor
den aan de hooge tischrn, die 't met recht gesteld moeten 
wordrn . 

's Gravenhage . TEN BOSCH, 
Generaal-Majoor, 

Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm. 

JJe T7erzorging der Uitgave van dit 
Maandblflrl. 

* * * Niet alleen in de naburige landen, maar ook in ons 
land gingen vele kleine bladen over den kop of staan op 
het punt van springen. Eenige dezer hebben soms talrijke 
jaargangen achter zich, andere werden sedert 1919 opgericht. 

Gewoonlijk blijkt de hoofd/out te zitten in een té groot
volgehouden opzet en té weinig lzoog-noodige versobering. 

/-let zou zeer gemakkelijk geweest zijn, dit _maandblad 
te beginnen met een verdubbeld aantal pagina's, met beter 
papier en met een min of meer luxieuzen omslag. 

\Ylij vermeenen ons echter te moeten spiegelen aan gelijk
soortige maandbladen, welke min of meer aan bloedarmoede 
lijden. Daarom beginnen wij zeer eenvoudig. Wij stellen 
ons echter voor, langzaam maar zeker deze uitgave op een 
hooger peil te brengen. 

Op de eerste plaa1s zullen wij trachten om ons blad een 
afzonderlijken advertentie-omslag te krijgen. In verband 
hiermede doen wij een beroep op onze lezers: ,, wie Uwer 
geeft ons adressen op, waar wij voor advertenties met eenig 
succes kunnen aankloppen"? - Indien elkeen medewerkt, 
zal /zet licht werk zijn om tot een advertentie-omslag te 
geraken! 

Meer nog doen wij een beroep tot !zet opgeven van nieuwe 
abonné's. Elke lezer van dit biad make een knoop in zijn 
zakdoek: vóór 15 Augustus rekene hij het zich tot een plicht 
minstens EEN ABONNÉ voor dit blad aangeworpen te 
hebben. Men geve dan ten spoedigste deze aanwerving met 
juist adres op bij : DE ADMINISTRATIE VAN HET LAND
STORMBLAD TE BUGGENUM (L). Indien iedereen mede
werkt, begrijpt men, hoe prachtig-organiseerend oak in deze 
te werken valt. 1) 

Hoe meer abonné's, hoe mee, verspreiding van de propa
ganda der landstorm-ideeën en der weerbaarheids-sympatiën, 
maar ook hoe meer kans op betere verzorging en uitbreiding 
van dit maandblad. 

De redactie hoopt geen vergeef sch beroep gedaan te heb
ben op hare lezers! 

Alle hens aan dek! 

J) Geen bezwaar kan de abonnementsprijs zijn. Deze bedraagt 
Jl. 1.- per jaar, plus jl. 0./25 inningskosten. 
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Moet Nederland weerbaar blijven? 
1. INTERNATIONALE VERHOUDINGEN. 

Vóór 1914 zagen slechts betrekkelijk weinig personen in, 
dat wij op een vulkaan leefden, die elk oogenblik tot uit
barsting kon komen. 

Het scheen wel of we blind waren voor alle voorteekenen 
van het naderend onheil, en toch waren deze teekenen 
duidelijk _wa_arneembaar. Telkens bleeken de diplomatieke 
wapens met m staat den belangen-strijd tusschen de volkeren 
te beslechten . Te)~ens moesten onopgeloste geschillen wor
den gescho_ven b1J _den voorraad brandstof, die slechts op 
een toevalltg vonkje wachtte om Europa in vuur en vlam 
te zetten. 

De groote mogendheden wedijverden met elkander in 
het vormen van machtige legers en vloten. Nauwlettend 
bespiedden zij elkanders maatregelen op militair gebied. 
Elke maatregel van den een lokte een tegenmaatregel van 
den ander uit. Men wilde tezamen met zijn bondgenooten 
sterker zijn dan de toekomstige tegenstander met zijn aan
hang. 

In 1 ~_l l kon _het uitbreken van een Europeeschen oorlog 
nauweltJks weraen voorkomen. Maar ook dit feit leerde ons 
die aan den rand van den vulkaan-krater rustig waren inge~ 
dommeld, mets. Hoogstens trokken wij er de verkeerde lee
ring uit, dat men voor het uitbreken van een oorlog niet 
bevreesd behoefde te zijn, daar o.i. was gebleken. dat nie
mand de verantwoordelijkheid ervan op zich zou durven 
nemen. 

1914 verstoorde wel op ruwe wijze onze zoete rust 
opende ons wél de oogen voor de brute werkelijkheid! D~ 
geesel is over Europa heengegaan. Gedurende meer dan 
vier ja_ren greep de oorlogs-demon vernielend in het kunstig 
organisme van onze samenleving. 

Nu_, na __ den grooten oorlog, nu de treurige toestand, 
waann ""'.IJ ons ten gevolge van dien oorlog bevinden, ons 
~oest pnkkelen tot waakzaamheid, nu dommelen we opnieuw 
m. Het !5ïOO~~ publiek schijnt te meen en, dat de langdurige, 
verschnkkehJke volkenkrijg tenminste dit gunstige resultaat 
heeft gehad, dat binnen afzienbaren tijd een nieuwe oor
log niet kan uitbreken. 

Waarop steunt die meening? Denkt men dat de landen 
zoodani~ zijn uitgeput, dat zij niet meer in 'staat zijn elkan
der te lijf te gaan? In de oudheid bevochten de rijken 
elkander telkens weer, totdat een der tegenstanders volko
men was vernietigd. In de middeleeuwen was het al niet 
anders gesteld. Frankrijk vocht in de tijden van de revolutie 
en v_an Napoleon gedurende een twintigtal jaren tegen het 
ovenge Europa . Turkije had in 1914 juist eenige bloedige 
oorloge_n tegen de andere Balkanstaten achter den rug, maar 
toch bhes het zijn partij in den wereldoorlog weder mee, 
en nu ~echten de Tu~ken weer even onvervaard tegen hun 
doodsv11anden, de Gneken. Ruslands macht stortte in i 917 
ineen En nu, ofschoon het sovjetrijk geen geld en geen 
credieten heeft, ofschoon hongersnood en ellende het onder
mijnen, o_fsch~on het wordt beheerscht door een despotische 
macht, die met het vertrouwen van het volk bezit houdt 
het een sterke krijgsmacht onder de wapenen om' toe te 
kunnen slaan, wanneer zijn belangen het wenschelijk maken. 
. ~eker, de Europeesche rijken zijn uitgeput, zijn er finan

üeel slecht aan toe, maar laat ons daarom toch vooral niet 
denken, dat oorlogen niet kunnen uitbreken. 
. Gelo~ft men een nieuwen oorlog onmogelijk, omdat de 
mternationale verhoudingen sinds 1914 zijn verbeterd? 

Zoo naïf zal men toch wel niet zijn? 
~rankrijk zou, zoo het de kans ervoor kreeg, gaarne de 

sovJetregeering uit Rusland jagen, hetgeen niet zonder ge
weld van wapenen zou kunnen geschieden. Frankrijk haat 
en vreest Duitschland. Frankrijk heeft met de hulp van zijn 
bondg_en~oten zijn vijand verslagen; de vruchten van zijn 
overw1~nmg kan het niet in voldoende mate plukken. 
FranknJk heeft het telkens met Italië aan den stok over de 
kwesties der mandaten in Palestina en Syrië. 

Italië wantrouwt het nieuwe Joego-Slavië (het vroegere 
Servië), den ouden vijand. Van 11 alië, dat blijk heeft gege
ven als bondgenoot niet bijzonder betrouwbaar te zijn, ver
moedt men, dat het voeling zoekt met Duitschland, dat het 
coquetteert met Rusland. 

Duitschland is er het land niet naar om genoegen te 
nemen met de rol, die men het heeft toebedacht. Duitsch
land -~an, verbonden ~et Rusland, een macht worden. ge
va~rl1Jk voor de rust m Europa. Dat Duitschland zal terug
demzen voor e_en nauwere aansluiting met de bolsjewisten, 
behoeft men niet te veronderstellen. Krijgt uiterst-links in 
Duitschland hei heft in handen, dan is een samengaan van 
het groote Oermanenrijk met de Russische millioenenmassa 
zeker. Gelukt het aan de uiterst-rechtse/zen in Duitschland 
aan het roer te komen, dan zouden dezen zelfs den duivel 
als bondgenoot aannemen, zoo deze zich wilde leenen voor 
hetgeç:n z ij als den plicht van Duitsland beschouwen. 

De sovjetregeering van Rusland wil het bolsjewisme over 
de aarde verspreiden, zoo noodig met het zwaard. 

Polen en de andere staten om Rusland gelegen. houden 
hun kruit droog, dragen het zwaard half uit de schede. 

Zoo. _de ~~lkanstaten al om redenen van eigenbelang 
aan slu1tmg b1J elkander zoeken, de nieuwe samenstelling 
van hun gebieden is zoodanig, dat zij in den grond van 
hun hart elkander vijandig gezind zijn. 

Hoe is het gesteld met de andere staten van Europa ? 
Hoe met de landen buiten Europa? Hoe met de minder 
ontwikkelde volkeren? Zij, die meenen, dat nu, na den 
grooten oorlog, de internationale verhoudingen zoo roos
kleurig zijn, dat er geen kans op een oorlog is, doen aan 
struisvogelpolitiek. Zij willen niet zien, wat voor ieder dui
delijk moet zijn. 

Maar, zal men vragen, zijn dan al de offers, die de 
wereldoorlog vroeg, voor niets geweest? We hebben toch 
den Volkenbond gekregen! 

In het volgend artikel zal de invloed, dien de Volkenbond 
op de internationale verhoudingen heeft en nog kan ver
krijgen, worden beschouwd. 

Ginneken. VAN SLOBBE, 

k.apitein· der Infanterie. 

Inning der abbonnemeatsgelden. 

'\* In September worden de abbonnementsgelden geind 
Zij, die inteekende voor fl. 1.- dienen fl. 0.125 inningskosten 
te betalen. Wij hopen, dat dit geen bezwaar zal zijn, vooral 
indien men bedenkt' dat het blad voor hen slechts fl. 0.76 
kost aangezien door ons circa fl. 0.24 aan porto's per jaargang 
worden vergoed. 

Men wordt verzocht zorg te dragen, dat bij afwezig
heid het abbonnementsgeld kan geind worden, zoodat de 
postbeambte niet behoeft terug te keeren. 

De abonnementswissels zullen geind worden vanwege het 
Postkantoor te Roermond. 

Wij zijn een tegenstander van veel papier en veel geschrijf, 
maar verwachten dan ook, dat iedereen flink medewerke . 

Wij kunnen niet nalaten onzen hartelijken dank aan hen 
te betuigen, die door een hoogere inschrijving dan fl. 1.
bewezen hoe zij met ons in de uitgave van ons blad wen
schen mede te werken. 

Slechte bezorging of adresseering. 
=?-=r=* Aboné's, die geen exemplazr van het eerste nummer 

ontvingen, of wier exemplaren voorzien waren van een ver
keerd adres worden verzocht dit onmiddellijk op te geven 
aan de administratie van het Landstormblad te Buggenum (L.) 

Ook adresveranderingen en nieuwe abbonnè's geve men 
ten spoedigste op. 

c NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 
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Handhaving vande openbare orde en rust 
Een daadwerkelijke revolutie wordt immer voorafgegaan 

door een revolutie in den geest der menschen. De historie 
is daar, om hiervan de overtuigende bewijzen te geven. 
Niettemin voltrekt zich dergelijke geestelijke revolutie som
wijlen, zonder onmiddelijk een staatkundige omwenteling 
na zich te sleepen. Dit was het geval ten onzent in 1918. 
Welke de oorzaken zijn, die de uitbarsting op onzen bodem 
tot nog toe hebben voorkomen, kan, als reeds voldoende 
bekend, onvermeld blijven. Opgemerkt moge echter worden, 
dat de omkeering in de begrippen van een belangrijk deel 
des volks als een steeds dreigender gevaar moet worden 
beschouwd, vooral omdat deze verwording is doorgegaan 
tot mentaliteit van zeer vele staatsdienaren, van de laagste, 
doch voor wie geen onbekende is op dit terrein, ook van 
de hoogere rangen. 

De revolutie moge. zijn uitgebleven, maar als gevolg van 
de rustelooze propaga11da der revolutionnaire beginselen 
gaat dit verwordingsproces door en maakt in steeds wijder 
kring slachtoffers. De omvang hiervan is niet volledig af te 
meten naar het aantal stemmen, dat op de revolutionnairen 
wordt uitgebracht. Een groot deel dier stemmen komt van 
de gedachtelooze naloopers van de partijen, die met schoone 
beloften den kiezer trachten te lokken. Het is dan ook heel 
goe~. mogelijk, dat het stemmen-aantal der revolutionnaire 1 

parttJen nog meer zal afnemen tengevolge van economische \ 
omstandigheden, terwijl intusschen de geestelijke verwording 
zich aan steeds meerdere voltrekt. 

Het gevaar wordt verhoogd, doordien evenals in de meeste 
andere landen een krachtig centraal gezag ontbreekt. De 
machtsmiddelen, waarop het Overheidsgezag thans steunen 
moet, zijn in geval van politiek-economische conflicten ten 
eenenmale onbetrouwbaar. 

Vele van de belangrijkste functiën in onze staatsmachine 
worden uitgeoefend door overtuigde revolutionnairen, en 
hun aantal wordt zeker niet minder, zoodat het overheids
gezag hoe langer zoo meer zijn vertrouwen moet stellen 
op de goedgezinde krachten in het volk. 

In 1903 werd, om de orde en rust te handhaven, nog 
gebruikt gemaakt van het leger. Het "blijvend gedeelte" werd 
voor dit doel ook later nog ter beschikking gehouden. Nu 
is dit afgeschaft, doch bovendien rijst de vraag, of het leger 
in zijn geheel niet voor binnenlandsche conflicten moet 
worden uitgeschakeld, wijl een belangrijk gedeelte, zelf door 
revolutionnaire neigingen bezield, de hanteering ervan onzeker 
maakt. 

Anderzijds is de sterke vermindering, die de politietroepen 
en de cavalerie hebben ondergaan, evenmin te beschouwen 
als een versterking van het Overheidsgezag. Gelukkig is 
voldoende compensatie te vinden in de vrijwillige mede
werking van het goedgezinde deel des volks, dat in den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm en in de Burgerwachten, 
alsook in de Technische Noodhulp-organisatiën, duidelijk 
heeft getoond te beseffen, dat rust en orde de eerste voor
waarden zijn voor een beleidvol en rechtvaardig bestuur 
des lands. 

De belangelooze beschikbaarstelling ten dienste van het 
wettig gezag moet daarom worden aangemoedigd. Doelmatig 
georganiseerd, vormt zij de sterkste steunpilaar voor het 
Overheidsgezag en is, zonder tot zulke hooge uitgaven te 
leiden als troepen of politie, wegens hare betrouwbaarheid 
en de onmogelijkheid deze daaruit weg te nemen of te 
ondermijnen, van ongemeene preventieve kracht. 

Bij de voortgaande revolutioneering der geesten zal deze 
georganiseerde steun des volks meer en meer worden het 
eenige anker, waaraan het schip van Staat veilig ligt. 

Nog een andere reden is er, waarom ook voor de toekomst 
op die vrijwillige beschikbaarstelling wordt prijst gesteld. 

De verkorting van den oefentijd voor het leger tot 51/z 
maand en de instelling der plaatselijke vooropleiding leiden 
ertoe, dat de garnizoenen steeds minder manschappen her
bergen, en de kazernes een groot deel des jaars zullen zijn 
gesloten. 

Naarmate het nieuwe stelsel van dienstplicht dan ook 
meer tot ontwikkeling wordt gebracht, wordt de indruk van 
machtsvermindering der Overheid sterker. 

Al deze redenen zullen er toe nopen, vooral de organisatie 
van den Bijzonderen Vrjwilligen Landstorm, die als mobiele 
reserve naar alle plaatsen kan worden gedirigeerd, intact 
te houden. 

. Dat daa~~ij haar uitgesproken nationaal karakter ongerept 
dient te bhJven bewaard, en voor hare paraatheid steeds 
moet worden zorg gedragen, behoeft geen betoog. 

's-Gravenhage G. F. BOULOGNE 
Secretaris Nationale Landstorm-Commissie. 

V ooroefenende Mijnwerkers. 
H~t v_ol_gen der oefeningen tot het behalen van het bewijs 

van md1v1dueel geoefend man, is zeer bevredigend. De uit
komsten der gehouden examens zijn schitterend te noemen. 

Omstreeks 95¼ slaagden. 
Meerdere plaatsen blijven evenwel nog achter en sluiten 

zich bij deze beweging niet aan. Vooral de plaatsen, waarvan 
de bevolking werkzaam is in de kolenmijnen, maakt hiervan 
een gro~t deel uit. In den laatsten tijd is hier echter eenige 
verbetenng merkbaar. Toch vormt de mijnarbeid geen be
letsel. !~tegendeel, dit regelmatige werk, in ploegen ingedeeld, 
geeft ruimschoots gelegenheid de oefeningen te volgen, mits 
d~ze zich aanpassen en van korten duur zijn, b.v. telkens 
2 uur. 

Natuurlijk zal dan ook in de vóórmiddaguren geoefend 
moeten worden. Dit levert e{;hter geen bezwaar op, want 
meerdere beroeps-onderofficieren zijn, in de mijnstreek, 
hiertoe den geheelen dag beschikbaar. 

Slechts die mijnwerkers, ,J welke abnormaal ver weg van 
hun arbeidsplaats woonachtig zijn, zullen niet of slechts 
buitengewoon moeilijk de oefeningen kunnen volgen. 

De verwachting wordt uitgesproken, dat in October en 
November a.s. zich vele jongelieden, en niet in het minst uit 
de Mijnstreken, zich voor deze oefeningen zullen aanmelden, 
zoodat het jaar 1923 aanvangt met een verdubbeld aantal 
leerlingen. Dit zal tot voordeel strekken van het Land, het 
Gewest en het Gezin, in één woord, - van de heele gemeen
schap. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Kapitein van de Pol 
te ROERMOND, Kazerne Hamstraat, en bij den Kapitein 
Bonhomme te MAASTRICHT, Gr. Looierstraat 17, almede 
bij de Gewestelijke of Plaatselijke Landstorm-Commissie. 

Maastricht 
CO ENE GRACHT 

Majoor der Infanterie 
Commandant der Limburgsche Jagers. 

d rijwillig Landstormkoprs ,,Spoorwegdienst". 
(Onts.taan en doel.) 

20 Juli 1920 werd het Vrijw. Landstormkorps "Spoorweg
dienst" opgericht, ter vervanging van de thans nog bestaande 
exploitatie-Compagnie van het Regiment Genietroepen. In 
verband daarmede werd de toetreding tot genoemde Com
pagnie dan ook stop gezet, terwijl het in de bedoeling ligt, 
de exploitatie-Compagnie op te heffen, wanneer het aantal 
toegetredenen beneden een bepaald aantal zal zijn gedaald. 
De mogelijkheid bestaat echter, om van de exploitatie-Com
pagnie naar het Vrijw. L.S.K. » Spoorwegdienst over te gaan. 

Het L.S K. ,, Spoorwegdienst" heeft ten doel, om met be
hulp van 1,et daartoe behoorend personeel in buitengewone 
omstandigheden den dienst op enkele hoofdlijnen, zij het 
ook o p b ':' :i erkten voet, gaande te houden of althans bij de 
uitvoe ring van zoodanigen dienst krachtig te kunnen mede
werken. 

Onder alle omstandigheden toch is een beperkt spoorweg
vervoe, onontbeerlijk, wil de gemeeenschap geen al te groote 
schade lijden. Men denke slechts aan: het vervoer van 
melk, bestemd voor kinderen en ziekenhuizen; gist voor het 
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te bakken brood, brievenpost, steenkolen voor electrische 
centrales, gasfabrieken, verwarming enz. 

Waar het stopzetten van het spoorwegbedrijf dan ook 
zeer diep in het maatschappelijke leven ingrijpt, zal ook 
iedere krachtige revolutionnaire poging in de eerste plaats 
op het stopzetten der verkeersmiddelen (waaronder het 
spoorwegvervoer eene voorn~me plaats inneemt) gerich_~ zijn. 

Anderzijds zal eene stakmg m het spoorwegbednJf _als 
welkome gelegenheid worden aangegrepen ter volvoermg 
van revolutionnaire handelingen en eischen. 

Wanneer toch het spoorwegbedrijf stilstaat, worden de 
overige bedrijven van zelf in den maalstroom medegesleept, 
want binnen zeer korten tijd zouden de fabrieken en werk
plaatsen, wegens gebrek aan_ grondstoffen, ~.teenkole~, 
electrischen stroom enz. tot sluiten gedwongen ztJn. Wat uit 
een dergelijken toestand wude voortvloeien, is niet te 
voorspellen. 

Ieder werke daarom mede tot instandhouding van een 
geregeld vervoer. . _ 

Rechtzinniae en ordelievende Spoormannen, sluit U aan 
bij het Vrij~llig Landstormkorps "Spoorwegdienst". 

's-Gravenhage. HAFKEMEYER 
Kapitein der Infanterie 

Ged. bij de organisatie van den "Spoorwegdienst". 

pet ontstaan van den Kaderlandstorm 
~ - -;oen 't Instituut van den Vrij willigen Landstorm in Augustus 

1914 in 't leven werd geroep:en, heeft men zich eerst als 
hoofddoel voor oogen gesteld: allen Nederlanders, die zich 
als vrijwilliger aanmeldden, , zoove~I militaire ½enni~ en 
vaardigheid bij te brengen, -odat ZIJ, zoo nood1g, dienst 
zouden kunnen doen als gewoon soldaat. 

Algemeen werd immers ook gedacht, dat de wereldoorlog 
slechts eenige maanden zou kunnen duren, maar toen bleek, i 
dat deze gedachte onjuist was, en tevens ook, hoe groot 
de verliezen aan officieren en onderofficieren waren in de 
legers der oorlogvoerende mogendheden, werd de noodza
kelijkheid ingezien, ook bij den Vrijwilligen L.S .M. de ge-
legenheid voor opleiding tot verschillende rangen te openen. 

Eerst werd nog beproefd deze opleiding bij de gewone 
L.S.M.-afdeelingen als regel te doen plaats hebben, maar 
al spoedig bleek, dat deze regeling zeer ongewenscht was, 
en werd er 't volgende op bedacht: 

Zij, die geschikt zijn, om eene opleiding voor offici_er
of een onderofficiersrang te krijgen, zijn als regel leerlmg 
of oud-leerling van inrichtingen voor Hooger, Middelbaar 
of meer uitgebreid lager onderwijs. 

Er werd nu in die plaatsen, waar bovenbedoelde onder
wijsinrichtingen zijn, gelegenheid gegeven tot oprichting 
van L.S.M.-afdeelingen, waarbij zich uitsluitend leerlingen 
of oud-leerlingen van die onderwijs-inrichtingen konden ver
binden, teneinde opgeleid te worden voor den rang, waarvoor 
men geschikt is. . 

Deze L.S.M -afdeelingen werden Kader-L.S.M.-afdeehngen 
genoemd. De vrijwilligers van den Kader-L.S.M. hadden 
als onderscheidingsteeken een roode granaat op den kraag. 

't Doel van den Kader-L.S.M. was dus om gedurende 
de Mobilisatie de daarvoor geschikten zoo spoedig mogelijk 
op te leiden tot een rang. 

Bij de gewone L.S.M.-afdeelingen kon nu rustig doorgegaan 
worden met de opleiding voor geoefend soldaat. 

Toch was de opleiding voor den Sergeantsrang bij den 
gewonen L.S.M. niet geheel stop gezet, want 't kwam nog 
al eens voor, dat vrijwilligers niet voldoende wetenschappe
lijke ontwikkeling hadden om toegelaten te worden tot den 
Kader-L.S.M. maar toch allerlei persoonlijke eigenschappen 
bezaten, die hen zeer geschikt maakten voor een lagere 
aanvoerdersfunctie. Er moest dan ook gelegenheid zijn deze 
eigenschappen te ontwikkelen en hun, zoo mogelijk, vol
doende practische kennis aan te brengen. 

Uit den aard der zaak duurde deze opleiding veel langer 
dan bij den Kader-L.S.M. 

Een volgenden keer zullen we tn 't kort behandelen de 
ervaringen, bij den Kader-.L.S.M. gedurende de mobilisa1ie 
opgedaan, en daarna de omzetting van den Mobililsatie
Kader-L.S.M. in een Vredesinstituut. 

Sloterdijk. KLEIN, 
Res. Kapitein der Infanterie. 

De Luchtwachtdienst.. 
-Hé, zijt U bij den Luchtwachtdienst overgeplaatst? Dan 
zult U wel menig vliegtochtje gaan maken . Leuk, hé? 

Hoeveel malen me dit of iets dergelijks gezegd is, toen 
in de krant had gestaan de aanwijzing van ondergeteekende 
tot zijn tegenwoordige militaire functe, zou ik niet durven 
zeggen. 

En dat ook bij militairen deze vergissing voorzit, bleek 
me, toen een milicien-met-groot-verlof, die in het burgerlijk 
leven mécanicien van een bekend vlieger is geweest, zich 
als vrijwilliger bij me kwam aanmelden: hij kon zoo goed 
helpen bij het repareeren van vliegmachines! 

De vergissing zit hierin: dat de LuchtWACHTdienst geen 
LuchtVAARTdienst is. Integendeel. 

Integendeel? Ja . De (Ned.) luchtwachtdienst is juist inge
steld om den (vijandelijken) luchtvaartdienst te bestrijden. 

Wat is toch het geval? , 
De ervaringen van den wereldoorlog, die zooveel nieuwe 

tactiek geleerd hebben, brengen een heele veranderi~g in 
het verkenningswezen. Van nu af staat vast, dat een mval
lend leger zich niet meer zal doen voorafgaan door verken
ningspatrouilles van lanciers, huzaren, ulanen of andere 
cavalerie, die meestal ten deele of geheel worden neerge
schoten en maar een gebrekkige berichtgeving vormen, doch 
dat het een zwerm luchtvaartuigen zal uitsturen, die een 
veel sneller, overzichtelijker en schotvrij er verkenning opleveren. 

Zaak is dus, zich daartegen te beveiligen. Vandaar dat 
ook gerust kan worden aangenomen, dat de allereerste troe
pen, die bij oorlogsverklaring met s~oed onder de wapens 
zullen komen, naast de grensdekkmgsdetachementen de 
luchtwachtposten zullen zijn. 

:j: 

Tijdens de mobiiisatie waren er ook luchtwachtposten. 
Deze hadden echter een ander doel: zij moesten vuren op 
luchtvaartuigen der strijdende legers, die zich boven Ned. 
gebied bewogen en dus onze neutraliteit schonden. Dat 
vuren baate gewoonlijk niet veel, omdar de vliegers wel 
zoo wijs waren, zich boven de 2000 M. hoogte te houden, 
welke ons geweer en mitrailleurvuur gemiddeld bereiken kan. 
Met de demobilisatie zijn ook deze onder-afdeelingen der 
Vrijw. Landstormkorpsen ontbonden. . 

Verleden jaar is een georganiseerde Luchtwachtdienst 
ingesteld, Hij behoeft niet meer gewapend te zijn, want de 
vuur-instructie geldt daarvoor niet meer. De nieuwe Lucht
wachtdienst heeft uitsluitend te 'Waken en te betichten, zoodat 
de dekkingsdetachementen aan Oost- en Zuidgrens zich tot 
de landwake kunnen bepalen en hun aandacht ook niet over 
land en lucht zullen behoeven te verdeelen. Onderstel, dat 
een grenspost een vijandelijk verkenningsvliegtuig ziet nade
ren. Voor het ter plaatse kan zijn, is het Hoofdkwartier dan 
al telefonisch gewaarschuwd en over aard en richting v~n 
het vliegtuig ingelicht, zoodat het, eveneens per draad, ZIJn 
bevelen kan geven aan de hier of daar opgestelde bedienin
gen der afweerkanonnen, die met heel wat meer trefkans 
en op grootere hoogte den vijandelijken patrouilleur onder 
vuur kunnen nemen dan de luchtwachtpost zelf zou kunnen 
doen, - of ook wel een eigen tegen-vliegtuig kan uitzenden. 

Ziedaar de reden, waarom de nieuwe Luchtwacht onge
wapenden dienst verricht. Er behoeven d_us geen ?ud-gedie~
den bij te worden aangesteld. Elke burgerJongen, m het bezit 
van een gezond gestel en een paar scherpe oogen, kan bij 
de Luchtwacht dienst nemen. 

* 
Deze dienst vormt niet meer, zooals vroeger, een onder-
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deel van elk afzonderlijk Vrijw. Landstormverband, maar is 
tot een zelfstandig Vrijw. Landstormkorps onder een eigen 
chef georganiseerd. Zoo zullen in oorlogstijd de Bijz. Vrij
willigers, die voor bepaalde infanterie-diensten worden aan
gewezen, gesteund worden door drie hulp korpsen: een voor 
het vervoer te land (Motorkorps), een voor het vervoer te 
water (Vaartuigenkorps) en een voor de· bewaking van de 
lucht (Luchtwachtkorps). 

Waarom de regeering bij de Luchtwacht rekent op vrij
willigers en geen soldaten van het leger er voor afzondert, 
ligt voor de hand. Stel, dat er b.v. 'n 150 luchtwachtposten 
over 't land noodig zijn, elk met 'n twintigtal manschappen, 
dan zou ze daarmee reeds een sterkte van drie vechtbatal
jons aan onze toch al niet overtalrijke strijdmacht ontrekken. 

Als maar eenmaal het Luchtwachtkorps wat meer J.ekend 
is, zal de toeloop ongewoon groot zijn. Want, wat is het 
voordeel van dezen dienst? Dit: 

In oorlogstijd worden alle weerbare jongemannen van 
20 tot 30 jarigen - en desnoods hoogeren - leeftijd toch 
opgeroepen. Ook al hebben zij nooit gediend. Dan worden 
zij opgepakt en ergens naar een depot gezonden achter de 
veldlinies, om daar geoefend en vervolgens naar de loop
graven gestuurd te worden. De Luchtwachters echter doen 
dienst in hunne woonplaats; zij worden militair gekleed 
doch bepalen zich overigens tot wacht- en seindienst; logeeren 
thuis en krijgen daarvoor vergoeding boven hun gewone soldij. 

Het korps, hoewel nog onvolledig samengesteld, heeft 
dezen zomer reeds met succes geoefend; daar er in den 
aanstaanden herfst nog gelegenheid tot toetreding zal zijn, 
zal het eerstvolgende no . van dit blad nog eenige nadere 
inlichtingen brengen. We zijn er zeker van, dat zich 
véél meer vrijwilligers zullen aanmelden, dan er aangenomen 
kunnen worden. Wie er 'teerst bij is, heeft dus de meeste kans. 

VAN TERM. 
Maastricht. Res. Je luit. v. spec. diensten, 

Commdt. Luchtwachtgroep "Maastricht". 

De Propaganda-Leiding van den Vrijwilligen Landstorm. 
De Nationale Landstorm Commissie. 

H. Colijn, Oud-Minister van Oorlog, Eere-Voorzitter. 
F. L. Duymaer van Twist, Voorzitter. l L d d 
Dr. L. N. Deckers, e en van e 
J. R. Snoeck Henkemans, Tweede Kamer der 
Mr. A. G. A. Ridder van Rappard, Staten-Generaal. 
Prof. Mr. P. A. Diepenhorst. Lid Eerste Kamer Stat.-Gen. 
J. L. ten Bosch, Generaal-Majoor Inspecteur van den 

Vrijwilligen Landstorm. 
Reserve Eerste Luitenant G. F. Boulogne, Secretaris 
Reserve Eerste Luitenant G. van Sitteren, Administrateur. 
Oew. Commissie Limburg (Landstormkorps Limb. Jagers). 

L. D. L. M. Coenegracht, Commandant, Majoor der Inf. 
te Maastricht. Mgr. Dr. H. Poels, Voorzitter, te Heerlen. 
Jhr. J. A. I. H. Graafland, Secretaris, te Buggenum (L.). 
J. Maenen, Secretaris van den Werkliedenbond te Heerlen, 
L. Peeters, Secretaris v. d. Middenstandsbond te Roermond. 
M. Tops, Secretaris van den Landbouwbond te Roermond. 
Mr. Dr. W. F. J. Frowein, Voorzitter der Directie van de 
Staatsmijnen te Heerlen. 
Oew. Commissie Noord-Brabant (West-Brabansch Verband). 

P. W. M. Asselbergs, Commandánt, Res. Kapt. der Inf. 
te Bergen op Zoom. A. C. van Drimmelen, Voorzitter, 
Burgemeester van Klundert Jos van Genk, Secretaris, 
Kapelaan, Dir. R. K. Mil. Ver. te Breda. Mr. J. Houben, 
Advocaat en Procureur te Breda. Kr. Timmers, Lid van den 
Gemeenteraad en van de Prov. Staten te Klundert. F. Pau
wels te Roozendaal. B. M. L. van Agt te Eindhoven. 
A. van Campen, Burgemeester van Fijnart en Dinteloord. 
H. J. Mol!, Wethouder, Voorz. Dioc. R. K. Werk!. Ver. Breda 
Mr. F. C. A. M. Tilman, Ambten. Openb. Ministerie Breda. 
Oew. Com. Noord-Brabant (Landstormkorps "de Meijerij"). 

C. Webb, Commandant Majoor der infanterie te Nijmegen. 
A. van Rijen, Voorzitter, Wethouder te Tilburg. B. M. L. 
van Agt, Secretaris te Eindhoven. F. A. P. M. van Agt, te 

Eindhoven. A. H. C. Berkvens te Eindhoven. Ds. A. Daran. 
Ned. Herv. predikant te St. Oedenrode. J. A. A. Glaudemans 
te Eindhoven. Fred. H. Hoek, te Sprang. A. ten Hoor Hoofd 
Chr. School te 's-Hertogenbosch. Alb van Mackelenberg, 
Reet., Kringadv. R.-K. Werkliedenbond te Tilburg. Mgr. A. 
Mutsaers, Bondsadv. Bosschen Diocesanen Werkliedenbond 
te 's-Hertogenbosch. A. P. C. Roothaert, Vice Voorz R.-K. 
Middenstandsvereeniging te Tilburg. Dr. G. M. Kusters. 
Secr. N.-Br. Chr. Boerenbond. te Tilburg. H. G. M. van 
Swelm, Rector, te Eindhoven. 

Redactie-Commissie vau het Landstormblad 
voor Limburg, Noord-Brabant en Gelderland beneden de Waal: 

Jhr. J. Gr-aafland te Buggenum (L.), aan wien alle stukken 
omtrent redactie en administr. van het maandblad te richten 
zijn. Tel. Int. Haelen (L.) No. 14, alléén op werkdagen 
van 9-12, 2-31/z en 6-7; Postrekening Roermond No. 67535. 

J. van Genk te Breda, St. Jansstraat No. 16, Tel. Int. No. 932 
F. van Agt te Eindhoven. Paradijslaan 14, Tel. Int. No 2.18 

Medewerkers aan het Landstormblad. 
P. W. M. Asselbergs, res. Kapitein der Infie., Commandant 

van het West-Brab. Verband der Bijz. Vrijwilligers te Bergen 
op Zoom. J. J. Th. Bakker, Adj. 0. 0. Vrijw. Landst. Journalist, 
te Bergen op Zoom G. F. Boulogne, res Ie Luit. Art, Secr. 
Nat. Landst. Commissie te 's-Gravenhage. P.C. M. Bovendeert, 
Dagbladcorrespondent, milicien-sergeant der Infie. te Venlo. 
B. ten Broecke Hoekstra, Kapitein der Infanterie, ged. bij 
den Motordienst, Generale Staf te 's-Gravenhage. Mr. J. 
M. W. Camps, Advocaat en Procureur, res. le Luitenant 
der Infanterie te 's-Hertogenbosch. L. D. L. M. Coenegracht, 
Majoor der Infie., Commanda.nt van het Landst. Korps "de 
Limb. Jagers" te Maastricht. Ds. A. Daran, Ned. Herv. 
Predikant, Lid der Gewestelijke Landstorm Commissie "de 
Meijerij" te St. Oedenrode. Van Doorn, Kapelaan te Maas
niel (L.) G. Ellerkamp, Voorz. R.K. Bond van Dienstplich
tigen St. Joris te Rotterdam. H. J. H. Feyen, res. le Luit. 
der Infanterie, Hoofd-Onderwijzer te Nederweert. W. M. C. J. 
Hafkemeyer, Kapitein der Infanterie, ged. bij de Spoorweg
compagnie, Generale Staf te 's-Gravenhage. _G. Hamm, le 
Luitenant der Infanterie te Roermond F Hoen, Aalmoeze

·nier van sociale werken te Roermond. Fr. A. Hoek, Lid 
der Gewestelijke Landstorm Commissie "de Meijerij" te 
Sprang. J. W. Klein, reserve Kapitein der Infanterie, Com
mandant van den Kaderlandstorm te Sloterdijk. Ds. J. J .. 
Koopmans, Geref. Predikant, Voorzitter van het Comité van 
Actie "Recht en Orde" te Raamsdonkveer. Mr. F. G. A.M. 
D van der Kroon, Advocaat en Procureur, res. 1 e Luitenant 
der Artillerie te lioensbroek. Dr. J. Krijn, Kapelaan te Valken
burg. Dr. 0. M. Kusters, Lid der Gew. Landstorm-Commissie 
"de Meijerij" te Tilburg. J. M. J. H. Lambooy, Kapitein 
van den Generalen Staf, Leeraar bij de Hooge re Krijgsschool 
te 's-Gravenhage. L. D. Lipkens, res. Kapitein der Inf. te 
Maastricht. A. van Mackelenberg, Kringadviseur van den 
R. K. Werkliedenbond te Tilburg, H. J. Moll, Wethouder 
te Breda, Voorzitter van de R. K. Werklieden Vereeniging 
van het diocees Breda. J. Notermans, Vaandrig der Infanterie, 
Onderwijzer te Maastricht. L. L. Offermans reserve le 
Luitenant der Infanterie, Commissaris van Politie tn Kerkrade. 
P. J. v. d. Ploeg, res. s. m. a., Onderwijzer te Raamsdonkveer. 
P. van Rees, reserve le Luitenant der Infanterie, Burgemees
ter van Poortvliet, A. P. C. Roorhaert, Vice Voorzitter der 
R.K. Middenstandsvereeniging, Lid der Gew. Landst. Comm. 
"de Meijerij" te( Tilburg. A. van Rijen, Voorzitter der Gew. 
Landst. Comm. ,,de Meijerij". Wethouder van Tilburg. 
J. M. P. Schefman, reserve 2e Luitenant, Onderwijzer te 
Maastricht, A. A. Schilleman, reserve le Luitenant. 
T. H. Schol, Ie Luitenant der Infanterie, ged. bij den 
Luch twachtdienst, Generale Staf te 's-Gravenhage. B. W. 
T. van Siobbe, Kapitem der Infanterie, te Ginneken 
A. F. Thomas, milicien-sergeant der Infanterie te Elsloo. 
M. Tops, Secretaris van den R. K. Limb. Landbouwbond, 
Ondervoorz. der Gew. Landst. Commissie in Limburg te 
Roermond. C. Webb, Majoor der Infanterie, Commandant 
van het Landstorm Korps "de Meijerij" te Nijmegen. 
M. A. E. de Wilt, reserve le Luitenant der Inf. te Heerlen. 
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,,Oranje met Nederland!" 
Uit de rede, door H. M. de Koningin op 28 Aug. j.l. 

in het gemeentehuis te Groningen bij gelegenheid der 
250-jarige herdenking van Groningen's ontzet gehouden, 
halen wij onderstaande zinsneden aan, mede ter overweging 
en ter aansporing voor de landstorm-vrijwilligers: 

"Ons volk heeft altijd op ondubbelzinnige wijze getoond 
hoezeer het zijn hoogste goederen weet te waardeeren. 

In Godsvrucht en vrijheid groot geworden, dankt het 
daaraan zijn nationale eenheid en daardoor zijn onafhanke- ' 
lijkheidszin, de rijke ontplooiïng van zijn geestelijk leven, 
den hoogen bloei der wetenschap en de ontwikkeling van 
zijn krachten op stoffelijk gebied. 

Die gehechtheid aan zijn hoogste goederen blijft de beste 
waarborg voor de toekomst. Dit bewustzijn vormt den niet 
genoeg te waardeeren grondslag, waarop wij ondanks de 
moeilijke omstandigheden met vertrouwen voortgaan te 
arbeiden en te bouwen voor de toekomst. 

Met groote waardeering begroet ik steeds dien geest van 
opofferende toewijding, die ingeeft voor het vaderland te 
doen wat de hand vindt om te doen. 

Onze volle aandacht en werkkracht schenkende aan de 
nooden en vragen van onzen tijd en ons in eendracht sterk 
gevoelende, moge het zijn zooals vanouds in moeilijke dagen: 
,,Oranje met Nederland!" 

Schietoefeningen en Saamhoorigheid. 
*,/ In onze Zuidelijke provinciën is de schietsport steeds 

inlzeemsch geweest. Van uit overoude tijden heeft de hand
boog zich nog weten te handhaven en er bestaan nog zeer 
vele schutterijen, dateerend van de jongste eeuwen, toen 
kale roofridders zich verwaardigden vrijbuiter te spelen of 
hongerige en oproerige benden huurlingen de dorpen 
afstroopten. 

Deze plaatselijke beschermende korpsen dier woelige dagen 
bleven voortbestaan, al verloren zij geheel en al hun oor
spronkelijk karakter. Nog jaarlijks hebben vaak zeer kleurrijke 
Limburgsche en Brabantsche schuttersfeesten plaats, waar 
met de buks gekampt wordt om één jaar "koning" te zijn 
en omhangen te worden met den dikwerf antieken "vogel" 
en een malienkolder zilveren platen. 

Redactie-Commissie: de Secretarissen der Gewestelijke 
Landstorm-Commissiën der Lim burgsche Jagers, der 

Meijerij en van West-Brabant. 
Redacteur: Jhr. J. Graafland te Buggenum (L.), Tel. Int. 
No. 14 Haelen (L.), alleen op werkdagen van 9-12, 2-3½ 

en 6-7; Postrekening Roermond No. 67535. 

Alle stukken omtrent Redactie en Administratie te zenden 
aan den Redacteur (NIET portvrij). 

Den niet-,,eigenheimer" moge dit alles zoo niet boersch 
dan toch hoogst zonderling toeschijnen, voor ons kan het 
alleen waardeering vinden en het zij ons vooral een sprekend 
overblijfsel hoe onze voorouders eendrachtig en saamhoorig 
hun kroost en erf wilden verdedigen tegen onverlaten. 

De aard der tijden is niet veranderd, alleen de manieren 
en de uitvoeringen in verband met de uitvindingen. 

Ook thans waren er rumoerige en angstige maanden in 
het jongste verleden. Ook thans vreezen zoowel staatslieden 
als staathuishoudkundigen, dat de toekomst nog veel brengen 
kan, wat geenszins rooskleurig te noemen is. Daarom 
wapende ook de Regeering in ons land de rechtzinnige en 
de betrouwbare verlofgangers, - echter niet als een korps 
van uitdagende hanteerders van geweer en karabijn, maar 
als een alleszins afdoende en voorbehoedende macht van in 
den krijgsdienst-bekwaamde burgers. 

Zoowel vanwege de meer verwijderde als de meest nabije 
geschiedenis, gevoelden de bijzondere vrijwilligers vele 
ambitie voor plaatselijke schietoefeningen, toen in 1919 
daartoe de gelegenheid werd geopend. 

Immers naast de sport-training van het juiste oog en de 
vaste hand sprak het oude bloed en de herinnering aan 
de November-maand 1918 een hartig woordje mede. 

Wellicht leefden ook nog eens de Mobilisatie-dagen· op, 
toen zeer velen voor het eerst ons Infanterie-geweer Model 
'95 met een zeker ontzag aanpakten en als iets kostbaars 
verzorgden. En dan filmen weer voorbij de woestijn-banen 
van Waalsdorp, de groote heide-banen van het eenzame 
Oldenbroek, de model-banen van het Ginnekensche Mast
bosch, de oorverdoovende banen van Maastricht en zoo
vele andere mobilisatie-schietgelegenheden, waarbij wij de 
improvisatie in de Hoevensche Beemden niet mogen vergeten, 
immers het regende altijd als daar moest geschoten worden. 
Dan ook schiet menig soldaten-liedje áls een reeds vreemd 
gezoem door onze trommelvliezen en onze mobilisatie
kameraden hier en daar ontmoetend, mogen wij terecht met 
zekeren soldatesken trots aan elkaar getuigen: ,,gelukkig 
dat wij mee konden helpen om die periode zonder 
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verlies van onze vrijheid en onze onafhankelijkheid te laten 
voorbijgaan"! 

Zooals reeds gezegd, thans leven wtJ rn een zoodanigen 
tijd, welke in wezen vaak weinig scheelt van tijdperken in 
onze geschiedenis en welke zich vooral kenmerken moet, 
door vooruitzien en maatregelen tref/ en. 

Afdeelingsgewijze behooren wij voorbereidingen te treffen 
en nu en dan eens bij elkaar te komen, teneinde te beraad
slagen hoe alles om ons heen zou kunnen loopen en wat 
wij dan als beschermers en verdedigers van Orde en Rust 
zouden moeten doen. 

Want dat is toch de ondergrond van ons korps. 
De Schietoefeningen en -wedstrijden zijn daartoe een 

uitnemende gelegenheid. Het verloren contact wordt weer 
eens opgevat. Wij zien elkaar weer terug. Wij bespreken 
dan van-zelf wat klopt en wat mankeert in de plaatselijke 
afdeeling. En dan zijn wij er al: want dan beginnen wij 
door de belangstelling mede te organiseeren. Elk bijzonder 
vrijwilliger moet een organisator volgens eigen kracht en 
kunde zijn. Wie weet voor welke taak hij wellicht eens te 
staan komt! 

Bijzondere vrijwilligers behoeven als zoo danig niet te gaan 
exerceeren, te pionieren, te marcheeren, voorposten- of 
marschveiligheids-dienst te gaan beoefenen. Daarvoor ver
vullen zij hun eersten diensttijd en verrichten zij later hun 
herhalingsoefeningen. 

Maar wat zij wel moeten betrachten en veel meer dan in 
compagnies- of bataljons-verband, dat is de saamhoorigheid, 
de "esprit de corps", het zich-één-gevoelen, de vorming van 
een ijzersterk plaatselijk afdeelingscommando, de niet stuk 
te rameien stalen band, welke alleen kameraden kan binden, 
die een hoo15er doel voor oogen hebben. ln een woord de 
saamhoorigheid der afdeeling ! 

Saamhoorigheid spoort elk aan tot plichtsbetrachting der 
vrijwillig op zich genomen taak, indien zij eens in vervulling 
en uitvoering zou moeten komen . Saamhoorigheid schaaft 
de scherpe kanten der standen en der rangen af, immers 
voor allen, rijk of arm, officier, onderofficier of soldaat, 
trilt hetzelfde verschiet: de handhaving van Orde en Gezag, 
desnoods en als uiterste maatregel met het wapen in de 
vuist.... . ,,als het moet"! 

Het staat vast als een paal boven water, dat het bijwonen 
der schietoefeningen en een degelijk opgevatte saamhoorig
heid op elkaar inwerken en elkaar niet kunnen missen. 

* Dit jaar geschieden de schietoefeningen anders dan in 
1921. Zooveel mogelijk gebeurt thans alles "plaatselijk" en 
komen ook plaatselijke prijzen beschikbaar. 

Moge deze regeling zoo blijven. Indien zij eenmaal goed 
in elkaar zit, zal zij blijken aan aller wensch te voldoen. 

Door bijzondere omstandigheden vingen de schietoefe
ningen later aan dan de bedoeling was. Voor een groot 
gedeelte is dit aan de reorganisatie te wijten. Deze moest 
haar beloop en beslag krijgen en men kan geen ijzer 
met handen breken. Het volgende jaar zal het anders zijn 
en zal de verbetering zich over de geheele linie doen 
gevoelen. 

Des te meer valt het te waardeeren, dat in Brabant en 
Limburg de opgaven tot deelname zeer hoog zijn te noemen. 
In West-Brabant gaven zich 28 afdeelingen, in Limburg 
36 afdeelingen voor het volgen der schietoefeningen op. 

Het is een bewijs, dat de oude geest niet verdween en 
vooral dat de goede wil er nog is 

Per schietseizoen worden thans slechts acht oefeningen 
geschoten. Daardoor vervalt het bezwaar, dat de vrijwilliger 
te veel vrije middagen zou gaan missen, en wordt tevens 
op patronen enz. bezuinigd. De Inspecteur van den Land
storm heeft bovendien een serie oefeningen aangegeven, 
welke zeer eenvoudig beginnen en langzamerhand zwaarder 
worden, terwijl zij in elke plaats te verschieten zijn. 
Deze regeling zal, indien zij goed wordt nagekomen ( des
noods hier en daar met aanpassing aan plaatselijke om
standigheden)niet alleen den ijver en de zucht om te "kampen" 
bevorderen, maar ook de schietvaardigheid tot groot voor
deel strekken. 

De prijzen krijgt thans de plaatselijke landstorm-commissie 
in handen, welke ze uitreikt. Deze uitreiking late men ge
paard gaan met een bescheiden feestelijk karakter. Dit 
spoort de schutters-winnaars aan en is bovendien een zeer 
goede propaganda voor niet aangesloten verlofgangers. De 
afdeelingscommandant en de leider treffen dan maatregelen 
om nieuwe leden te werven en benoemen daarvoor een 
klein comité van eenige handige en welbespraakte vrij
willigers. 

Aller medewerking is noodig om in 1922 een bevredigenden 
afloop aan de schietoefeningen te geven. Nogmaals 1923 
zal de gemaakte tekortkomingen van 1922 dienen te her
stellen. De eerste wintermaanden van 1923 vormen de aan
gewezen tijd om de plaatselijke afdeelingen eens goed op 
pooten te zetten en tevens de schietoefeningen van het 
schiet-seizoen 1923 voor te bereiden. Plaatselijke verg11-
deringen zullen daartoe in den aanstaanden winter noodig 
zijn, maar ook dezen komen weer ten goede aan het ge
meenschappelijke overleg, de herziening der afdeeling, de 
aanvulling met nieuwe leden, de bespreking eener eventueele 
mobilisatie, in een woord "de saamhoorigheid". 

Afdeelingscommandanten, welke op het oogenblik in 
moeilijkheden voor wat betreft de schietoefeningen van dit 
jaar verkeeren, kunnen zich alsnog in verbinding stellen 
met de secretarissen der gewestelijke landstormcommis
siën. 

Nogmaals: bereidt U goed voor. Vervolmaakt de ver
steviging en de saamhoorigheid Uwer afdeeling en schrijft 
in Uw devies: Vooruitzien is regeeren ! 

De lezing van dit blad. 
'\:* Leest elk artikel. Slaat de kleine artikelen en de 

berichten niet over. Vraagt U af: doe ik wat ik kan om de 
landstorm-beweging vooruit te helpen, of ben ik klaplooper? 

Laat het blad lezen aan verlofgangers, die geen bijzonder 
vrijwilliger zijn en aan vrijwilligers, die geen abonné zijn . 

Werft verlofgangers tot vrijwilligers en vrijwilligers tot 
abonné's aan. Geeft ons tijdens de eerste week van Sep
tember minstens één abonné op! 

Helpt aldus mede tot de hechte organisatie van het 
betrouwbare, weerbare gedeelte onzer natie, teneinde de 
handhaving van Orde en Rust duurzaam te verzekeren en 
de wanorde, de anarchie, de terreur en de omverwerping 
van al wat ons als weldenkende en rechtzinnige staatsburgers 
heilig is, te voorkomen. 

Weest niet te vlug tevreden met U-zelf ! 
De toekomst blijft donker en de wakers dienen op hun 

hoede te blijven! 
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De Bijzondere Vrijwilligers. 
Om drieërlei reden ga ik er gaarne toe over, in het 

,, Landstorm blad" enkele regelen neer te schrijven met be
trekking tot het Instituut der Bijzondere Vrijwilligers bij den 
Landstorm. 

Eerstens omdat de Regeering- zelve de belangrijkheid van 
dit Instituut nog steeds blijft inzien en daadwerkelijk de 
instandhouding bevordert. 

Maar ook, omdat, naar het mij lijkt, het "Landstormblad" 
het middel kan zijn, waardoor de verschillende afdeelingen 
in steden en dorpen tot meer levenden samenhang zijn te 
brengen. 

Ten slotte, wijl oude liefde niet roest. 
Blijkt zonneklaar, dat de Regeering den tienduizenden, 

die dit vrijwillig deden, nog niet het vrijwillig gegeven 
woord kan teruggeven, dan valt hieruit op te maken, dat 
de Regeering deze organisatie niet alleen waardeert doch 
ook vertrouwt. Immers de landsoverheid, in deze tijden ge
roepen tot gepaste zuinigheid, meer dan ooit misschien, 
steunt finantieel dit organisme krachtig, wat naar veel waar
schijnlijkheid hierin wel oorzaak vinden zal, dat de belange
looze en vrijwillige steun aan het Wettig Gezag door haar 
niet laag wordt aangeslagen. Zonder twijfel vertrouwt het 
Landsbestuur in tijden van perikel en nood op de wachters 
en zoonoodig verdedigers bij en van onze waarlijk demo
cratische staatsinstellingen en onze in rechtsregel gewaar
borgde vrijheden. 

Gemeenschapsbewustzijn kome in plaats van zelfzuchtige 
vertroeteling. Een scherp ontwikkeld gemeenschapsbesef, de 
gedachte, dat uit éénen bloede het gansche menschelijk ge
slacht is geschapen, kan voeren tot een schoone houding 
van ons kleine volk in de zware Jaren, welke Europa te 
wachten staan. 

De pogingen, elders verricht om het volksgeheel op hoo
ger plan te brengen, en deerniswekkend mislukt, mogen in ons 
goede land niet worden herhaald. Het geestesleven is goed
deels verscheurd, verwilderd en ziek in · bijkans gansch ons 
werelddeel. Aan Nederland de onvergelijkelijk schoone taak 
om, haat en waan bannend, door zelf-bezinning en begrip 
van grootschen arbeid, mee den jammerlijken haat der 
volken te doen luwen en krachtig werkzaam te zijn in het 
belang van Europa's herstel en toekomstige eenheid! 

,,Cultuur" en "nationalisme" zijn gelukkig geen gelijk
waardige begrippen. En zoo belet ons niets aan dit bescha
vingwekkende werk mede te doen. De Souvereine kracht 
der Staten is volstrekt niet langer het allesbeheerschend 
element in de menschenwereld. 

Zal echter ons volk die heerlijke taak kunnen volbrengen, 
dan dient vooraf vast te staan, dat iedere poging om dat
gene wat geschiedkundig is geworden plotseling af te breken, 
zonder pardon zal worden geknot. De meest natuurlijke 
vooruitgang kan niet worden verkregen in een samenleving, 
waarin woelgeesten en dweepzieke volksleiders naar averechts 
inzicht een hoog woord voeren. De landbouw moet onge
stoord produceeren, de handel rustig zich ontwikkelen, de 
wetenschap ongehinderd voortschrijden, de wetgeving plan
matig tot stand komen en het volk in vrede bloeien, waar 
twist en wrok verdwijnt. 

Kennelijk verzuimt de Regeering niet te bedenken, dat 
moeitevolle uren als in November 1918 weder kunnen aan
breken in de toekomst. 

En daarom ons tegen aanslagen op ons volksgeluk gewa
pend en elkander op de hoogte gehouden ! Een Landstorm
blad kan daartoe nut afwerpen. De gelegenheid om elkander 
in te lichten kan bijdragen tot meerdere gereedheid tot het 
verdedigen, zoo noodig van rijke schatten en onberekenbare 
waarden. 

Wij zijn, én onafhankelijk, én zich dienovereenkomstig
bewegen is den Nederlander een diepe trek en op zichzelf 
een ontschatbaar goed. 

Die vrijheid mag geen plaats inruimen aan bandeloosheid, 
die vrijheid mag niet ondergaan in tyrannie en despotisme. 

Oefenen in den wapenhandel om zoo noodig van die 
kennis gebruik te maken. Vereenigingen in het leven roe
pen, waarin gewaarschuwd wordt tegen het doen van spron
gen, van het eene uiterste in het andere, en waarin allen 
onder toepassing van het beginsel : ,,Eendracht maakt 
macht" elkander schragen en steunen, geleid door diegenen, 
die uitblinken in leidersbegaafdheden. Daaran kan het 
,,Landstormblad" de helpende hand bieden. 

Bovendien kan het leven in de van revolutie afkeerige 
kringen in zulk een blad zich op kostelijke wijze weerspie
gelen en de belager van onze volksvrijheden, van ons goed 
recht, van ons lijf en ons goed, hij zal zich na kennisname 
van de geduchte getalsterkte, die achter de landsregeering 
staat, in geordende rij en groep, wel tweemaal bedenken, 
voor hij zich waagt aan een heilloos avontuur. 

Zelf honderden malen in de voorbije jaren werkzaam ge
weest in bijeenkomsten met onze mannen, de Iandgenooten 
van gelijke bewegingen als ikzelf, gevoelde ik opnieuw de 
bekoring, die er gelegen is in dit loffelijk werk. Anderen 
en zichzelf doordringen van heiligen ernst om het beste te 
zoeken van volk en land en met het beste, wat wij hebben, 
pal te staan tegen verwoesters en brekers van het volks
organisme. 

Mijne kameraden, fier en zelfbewust het hoofd op in 
moeitevolle dagen; blijft waakzaam,om Troon en Landsbestuur 
houdend de wacht ! En zou de booze tijdgeest een aanslag 
doen, vereend en ondeelbaar zelfs in 't bangst gevaar! 
Eens ga Gods kleurrijke zon over onze gelukkige landen op t 

P. VAN REES, 

Burgemeester van Poortvliet. 
Oud-Secretaris der Nat. Landst.-Comm. 

Administratie-nieuws. 

De sergeant-vrijwilliger de Krey van Thorn (L.) nam het 
eerste abonnement, de sergeant-vrijwilliger van Rosmeulen 
van Beek (N.Br.) het duizendste abonnement bij voorintee
kening op dit maandblad! 

Wie zal het tweeduizendste abonnement nemen? 

Onderteekening 
van redactioneele stukken en nieuwsberichten. 

*,/ Wij wenschen geen stukken te plaatsen tenzij met 
de volledige onderteekening met den naam van den schrijver 
van een artikel. 

Artikelen onde, een deknaam worden slechts bij hooge 
· uitzondering en om zeer bijzondere redenen geplaatst 

Anonyme artikelen, berichten of brieven worden zonder 
meer ter zijde gelegd. 

c NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 
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Moet Nederland weerbaar blijven? 
ll. DE VOLKENBOND. 

Dat de Staat rechtens geen macht boven zich behoeft te 
er½ennen, dus souverein is, werd tot voor korten tijd als 
ax10ma aangenomen. De regeeringen lieten zich bij hunne 
ac_tie op internationaal politiek gebied dan ook hoofdzakelijk 
le1?en door de belangen_ van hun land. Fatsoen en billijk
heid waren factoren, die slechts op de tweede plaats in 
aanmerking werden genomen. 

De machtige stond er in den strijd om het bestaan het 
beste voor. Vandaar het streven naar macht, - vandaar de 
bondgenootschappen, de ententes, de verdragen. Vandaar 
de pogingen om het schommelend evenwicht te verbreken -
dat evenwicht, noodzakelijk voor het behoud van den vrede' -
dat evenwicht, bij welks bestaan de kleinere staten lich 
ongeschonden konden handhaven. 

Tot voor korten tijd durfde men aan de volle souvereiniteit 
der Staten niet te raken. Zij, die meenden, dat de vorming 
van een statengemeenschap wenschelijk en ook mogelijk 
was, vonden geen gehoor. 

Het was de president van het machtige Amerika, dat met 
zijn onuitputtelijke bronnen tegen het einde van den grooten 
oorlo~ op de _uitgeputte landen van Europa een krachtig 
overwicht kon mtoefenen,-het was Wilson, die zijne theorieën 
voor een volkenbond ontvouwde en niettegenstaande de 
moeilijkheden, welke men hem in den weg legde, en de van 
verschillende zijden ondervonden tegenwerking, zijn plan 
wenschte door te zetten. 

Welke illusiën heeft hij in zijn strijd tegen de politici 
en de ?iplomaten moeten verliezen! De volkenbono, die bij 
het slu1~en van den vrede tot stand kwam, was niet de 
bond, dien Wilson zich droomde. De huidige Volkenbond 
is geen deugdelijke statengemeenschap. De Memorie van 
Toelichting bij het wetsontwerp tot voorbehoud der be
voegdheid tot toetreding van Nederland tot het Volkenbonds
verdrag (Januari 1920) zegt o.a.: 

"Het valt niet te ontkennen, dat deze Bond er anders 
uitziet dan aanvankelijk werd gehoopt en verwacht Het 
verdrag dr~agt den stempel van zijn oorsprong. Het roept 
een bond m het leven van een tweeledig karakter: eener
zijds een Verbond van de overwinnende mogendheden be
s~emd om de verwezenlijking van bepaalde politieke doel
emden (harerzijds uit den strijd of de overwinning geboren, 
te be.vor?eren) anderzijds eene algemeene staatkundige 
orgarnsat1e der volken ter verzekering eener vreedzame op 
het recht gebouwde internationale samenleving." 

Volkomen terecht noemt onze regeering den Volkenbond 
een Verbond van de overwinnende mogendheden, immers 
de Bond onderscheidt overwinnende mogendheden, neutraal 
gebleven mogendheden en overwonnenen. Het verdrag strekt 
tot waarborg der bepalingen van den Parijschen vrede. Maar 
zelfs al worden alle beschaafde Staten gelijkgerechtigd als 
leden toegelaten, dan nog vormt de Bond een te lossen 
ban? tusschen de Staten om den wereldvrede te waarborgen. 
Artikel 8 staat dan ook de bewapening voor de nationale 
ve~ligheid toe. De artikelen 12, 13 en 15 laten de mogelijk
heid van oorlogen bestaan. En bovenal een machtsmiddel 
ontbreekt en zal blijven ontbreken, zoolang de Staten groote 
legers .. mogen behouden voor hunne nationale veiligheid. 
De w11ze, waarop artikel 16 zich het ingrijpen der Bonds
leden bij een oorlog denkt, zet de deur open voor zeer 
willekeurige handelingen. 
. Dat de Volkenbond geen deugdelijke statengemeenschap 
1s, wordt wel afdoende bewezen door hetgeen tegenwoordig 
op internationaal politiek gebied plaats heeft. 

O~getwijfeld verricht de Volkenbond nuttig werk, maar 
het is slechts klein werk; de Bond wordt buiten de belang
rijke gebeurtenissen gehouden. De Russische kwestie, de 
Balkankwestie, de Duitsche kwestie worden behandeld 
buiten den Volkenbond om. Zij worden opgelost of blijven 
onopgelost op dezelfde wijze als het vóór den grooten oorlog 
zou geschieden. 

De Volkenbond zou volgens zijnen opzet een Statenge-

meenschap moeten zijn om de samenwerking tusschen de 
volken te bevorderen en dezen vrede en veiligheid te waar
borge~, maar groote _en kleine ententes, openlijke en minder 
openhJke verdragen herE:n even welig als voorheen. 

_ _De Statengemeenschap moet geen paradevoorwerp zijn. 
ZIJ moet staan boven de staten en daartoe beschikken over 
machtsmiddelen. Maar een statengemeenschap zal zelfs al 
beschikt zij over een sterken arm, slechts kunn;n stand
houden, indien zij berust op een goeden grondslag. Een 
statengemeenschap heeft slechts kans tot bloei te geraken 
indien zij onpartijdig is en indien het belang van allen baat 
vindt bij de vereeniging. En dit zal slechts het geval zijn, 
wanneer de belangen meer internationaal worden de 
groote vitale bedrijven en de verkeersmiddelen int~rna
tion~al wer~_en, en de beschaafde staten geheel vrij zijn 
te kiezen blJ welk deel der statengemeenschap zij willen be
hooren, wanneer ook de tegenwoordige koloniën niet het 
eigendom zijn van den een of anderen staat maar komen 
ond~r het toezicht van de geheele statengemeenschap om 
daann te worden opgenomen, ;,,oodra zij voor hun eigen 
bestuur kunnen zorgdragen, en dus alle afzetgebieden voor 
allen open staan. 

En bovenal is om te komen tot een goede statengemeen
schap ee'!e uitsteke:1-de internationale arbeidswetgeving 
nood1g, die, meegroe1end met den tijd, voldoening schenkt 
aan allen, die niet utopistisch of uit eerzucht revolutionair 
zijn aangelegd. 

Wij hebben noodig solidariteit in onze maatschappij soli-
dariteit overal waar menschen samenwerken. ' 

Een deu_gdelijke statengemeenschap, op de bovenaange
g~ven begmselen. berustend, hebben wij in den Volkenbond 
niet, omdat de geesten ervoor niet rijp zijn. De misverstanden 
tusschen de _volkeren moeten worden opgeruimd, een geest 
van verzoenmg moet worden aangekweekt, de internationale 
banden moeten worden aangehaald. Men moet leeren inzien 
dat "'.'ij niet kunnen komen uit den ellendigen toestand, 
waann we ver_keeren, wanneer wij ons niet aaneensluiten, 
wanneer we met de Staten met hunne zelfzuchtige belangen 
doen opgaan in één Bond, wanneer we niet door een kracht
dadige samenwerking de maatschappij bevrijden van de 
demonen, die haar beheerschen. 

De huidige Volkenbond is een stap in de goede richting. 
Meer is hij niet, daarvoor is hij te gebrekkig. Voorloopit;; 
veroorlooft hij ons niet te ontwapenen. Wel bevat he~t 
Volkenbondsverdrag · bepalingen betreffende de beperking der 
bewapeningen, wel zijn door de organen van den Bond 
stappen gedaan om tot deze beperking te komen, maar de 
resultaten zijn uit den aard van de zaak gering, daar het 
vertrouwen in den Volkenbond als macht boven de Staten 
niet groot is. 

Het standpunt, dat de Bond ten opzichte van de ontwa
pening inneemt, zal o.a. in het volgend artikel worden 
behandeld. 

Ginneken. VAN SLOBBE 

Kapitein der Infanterie. 

Mededeelingen van de Redactie. 
** * Van vele zijden en in verschillende nieuwsbladen gewe1den 

ons betuigi11gen van instemmi11g bij de uitgave va11 het eerste nummer. 
Het is q_ndoenlijk allen af_zo11derlijk te beda11ke11. 011ze11 harte/ijken 
da11k bz; deze aan hrn, die aldus hun sympathie hebben betuigd. 

* * * 
Als medewerkers gaven zich ;.Jsnog op: pastoor Juten van Willern

s1ad, de lc Luitenant van der KI net van Maastricht, de res. le Luite
nant Schilleman van Stratum (Heerlijkheid Sterksel) en de res. 2e 
Luitenant van Rijswijk te Raamsdonkdorp. 

* * * 
Wederom moesten verschillende bijdragen blijven liggen, welke in 

het October-nummer eene plaats zullen vinden. Onzen velen dank 
aan de medewerkers, die 1elkens voor "copy-vooruit" zorg dragen. 

* * * 
Abonné's, die inteekenden na verschijning van het eerste nummer 

en dit niet ontvingen, kunnen dit na aanvrage, voor zoover de voor
raad strekt, nog ontvangen. 



_ ~ -- HET LANDSTORMBLAD 13 

~e Mobilisatie-Kaderlandstorm. De Kaderlandstorm in Venlo. 
In ons vorig artikel hebben we zeer in 't kort het ontstaan 

van de□ Kaderlandstorm nagegaan en nu willen we dit 
instituut eens nader bekijken, zooals het zich in de mobilisatie 
heeft ontwikkeld. 

In 't voorjaar 1916 werd bepaald, dat de L.S M. afd. 
Rotterdam I zou veranderd worden in eene Kader L.S.M. 
afdeeling, die uitsluitend zou bestaan uit leerlingen (of oud
leerlingen) van Inrichtingen van Hooger- en Middelbaar 
Onderwijs. Bij deze ééne Kader L.S.M. afdeeling moesten 
zich allen verbinden, die tot den Kader L.S.M. wilden be
hooren in ons Land. Aangezien het aantal spoedig ongeveer 
vijfüonderd was en de vrijwilligers over het geheele land 
verspreid waren, bracht het groote moeilijkheden mede, 
dat er slechts één Kader L.S M. afdeeling was. Het aantal 
werd dan ook in Juli 1916 reeds uitgebreid tot zes, geves
tigd in de Akademiesteden. 

De verbintenissen werden voor den duur van de mobilisatie 
gesloten. 

Behalve de wekelijksche oefeningen moesten de vrijwilligers , 
van den Kader L.S.M. deelnemen aan eene gezamenlijke 
Paaschoefening van hoogstens zes dagen, eene zomeroefening 
van hoogstens drie weken en eene Kerstoefening van 
hoogstens vier dagen. 

Bij deze gezamenlijke oefeningen werden de deelnemers 
ingekwartierd, dan wel ondergebracht in Kampementen of 
Kazernegebouwen. 

Er werd naar gestreefd voortdurend in andere gedeelten 
van ons Land de gemeenschappelijke oefeningen te houden, 
waardoor de deelnemers een ruimeren blik zouden krijgen 
ten opzichte van toestanden in eigen Land. 

Zoo zijn die oefeningen b.v.b. gehouden in 't Harskamp, 
Tilburg, Harderwijk, Oldenzaal, Legerplaats Laren, 
Heerenveen, Nijmegen, Maastricht, Legerplaats Gilze-Rijen enz. 

De wekelijksche oefeningen in de afdeelingen werden 
geregeld in overleg met de Hoofden der Onderwijs-inrich
tmgen, die door vrijwilligers bezocht werden, waardoor 
werd voorkomen, dat de studie geschaad werd. 

Bij de opleidingen werd er niet alleen naar gestreefd 
zooveel mogelijk militaire kennis aan te brengen, maar ook 
om ten spoedigste aanvoerders-eigenschappen te ontwikkelen 
en aan te kweeken. Voor dit laatste was van groot belang dat 
't parallel liep met de gewone opleiding, omdat gedurende 
de mobilisatie het immers ieder oogenblik mogelijk zijn zou, 
dat we in den oorlog betrokken werden en dan zou 't jeug
dig intellect ten spoedigste de open gevallen aanvoerders
plaatsen moeten kunnen innemen. 

De belangstelling van de zijde van ouders en onderwijs
autoriteiten werd hoe langer hoe grooter voor 't Instituut 
van den Kader L.S.M., omdat dit zich geheel aanpaste aan 
de studiebelangen. 

De militaire vorderingen van de jeugdige vrijwilligers waren 
over 't algemeen buitengewoon goed, maar werkelijke be
langstelling van de zijde van 't Leger werd zeer weinig 
gevonden. 

Aangezien van deze zijde echter alle bepalingen moesten 
komen, noodig voor verdere ontwikkeling van den Kader 
L.S.M., had het gemis van belangstelling ten gevolge, dat 
dikwijls maatregelen werden getroffen, die zeker niet in het 
belang van de Landstormbeweging waren. 

Het gevolg was dan ook helaas, dat het aantal vrijwilligers 
achteruitging en op het einde der mobilisatie nog maar 
zeer gering was. 

De mobilisatie Kader- L.S.M. heeft echter in hoofdzaak 
nog maar geschiedkundige waarde en we zullen er dan ook 
niet langer bij stilstaan, maar een volgenden keer nagaan, 
hoe uit de Mobilisatie Kader L.S.M. het tegenwoordige 
Kader L.S.M. Instituut. is gevormd. 

Sloterdijk. KLEIN, 
Res. Kapitein Infanterie. 

Van 17 Juli tot 5 Augustus waren in Venlo de compagnieën: Limburg, 
de Meijerij en de Veluwzoom van de kaderlandstorm gedetacheerd 
tot het houden van de jaarlijksche zomeroefening. 

Het detachement stond onder leiding van res. Kapt Buurman, elke 
compagnie resp. onder commando van de luitenant!': van der Kloet, 
Schilleman en Goedhart, terwijl cok de luitenant de Bie een commando 
waarnam. 

Waar de gewone wckelijksche oefeningen hoofdzakelijk in sectie
en groepsverband worden gehouden, geschiedden er gedurende deze 3 
weken voornamelijk in grooter verband, benevens nacht-oefeningen 
met geweer en lichte mitrailleurs. 

Vuural de r;achtelijke oefeningen vielen zeer in den smaak. 
De klachten, die er ontstaan waren na de kampen van Laren en 

Ecle, heeft men hier voorkomen. 
Ligging en voeding waren dan ook uitstekend. Met de lichamelijke 

verzorging .der manschappen was belast de res. officier van gezond
heid Vijgen, terwijl de majoor-aalmoezenier Huijs en de m<1joor-velè
preclikcr Ruijs van Duchteren de geestelijke v1:1 zorging op zich ge
nomen hadden. De Z.E. Heer Windhause11, Dir. der Mil. Ver., verdient 
veel dank voor alles, wat hij deed om het ons aangenaam te make11. 

Een bijzonder woord van lof aan het instructie-personeel, dat zich 
beijverde de jeugdige vrijwilligers in alles behulpza,, m te zijn! 

In de eerste dagen was de Inspecteur van den landstorm: kolonel 
Ten Bosch te Vénlo, krwijl op het einde der 2e week, de comman
dant van den Kaclerlar.dstorm, kapitein Klein zijn korps inspecteerdl·. 

* * * 
Doch ook voor geschikte ontspanning heeft de leiding zorg ge

dragen. Zoo moet dan op de eerste plaats vermeld worden, de uit
voering gegeven door den Kaderlandstorm van Maastricht onder voor
zitterschap van Ie Luitenant van der Kloet. Vermelding verdient het 
keurige strijkorkest, dat eenige zeer goed geslaagde muzieknummers 
ten beste gaf, waaronder de Kaderlandstorm-Marsch, gecomponeerd 
door den kaderlandstormer Vermin. 

Eenige luitenants hadden ook hun zeer gewaardeerde medewerking 
verleend, o.a. de luitenants Berger en de Bie, terwijl luitenant Miedema 
de lachspieren der aanwezigen door zijn voordrachten in beweging 
bracht.Door de Kaderlandstormers Hoeterechts, Hoor1T1an en Wingerder 
werd zeer hoogstaande muziek ten gehoore gebracht op viool en 
violoncelle. Op zeer verdien~telijke wijze werd het programma nu en 
dan afgewisseld door voordrachten, waarvan eenige in Limburgsch 
dialect 

Een zeer aardige attentie was 't om een der luitenants, die ondertrouwd 
was, te complimenteeren, terwijl de kleinste Kaderlandstormer onder 
een: ,,zij leve lang" van de aanwezigen, bloemen aan de bruid aanbood. 

Als slot werd een spontane hulde gebracht aan kapt. Buurman die 
deze hulde overbracht aan Koningin Wilhelmina. 

* * * 
De sport nam natuurlijk een zeer groot deel van de ontspanning 

in beslag, vandaar dat ook dat op den verjaardag van Koningin Emma 
sportwedstrijden werden georganiseerd. 

Als prijzen waren zeer aardige gebruiksvoorwerpen beschikbaar 
gesteld, als: sigarettenkokers, horloges enz. Geen wonder dat het animo 
voor de verschillende nummers zeer groot was. Jammer dat de af
werking wel eens stopte door een regenbuitje. 

Een voetbalmatch Kaderlandstorm-elftal-,,'t Twt•ede" werd op 
schitterende wijze gewonnen door de Kaderlandstormers met 5-0. 

* * * 
Thans zijn de Kaderlandstormers weer teruggekeerd in hun woonplaat

sen of kostscholen en bij hunne studieboeken. Wanneer zij dit zullen 
lezen mogen opnieuw die prettige Venlose he dagen in hun geest ver
schijnen I Laten we hopen, dat we elkaar het volgende jaar weer terug
zien, en dan met de gouden strepen. 

Tot weerziens kameraden! 

Bii besluit v. d. Inspecteur van den Vrijw. Landst. zijn met ingang 
van 7 Augustus j.l. bij de Kaderlandstorm Compie Limburg aangesteld 
tot korporaal de volgende vrijwillige, s bij den K. L.S.: Stassen C, 
Berger J., Fieviez J., Höppener H., Huijber E., Pieters 1., Palmen J., 
Bollen P., Meyers H, Houben K., Nysten H., Pans E., De Vos w., 
Van Aarnhem B., Custers E., Vroemen A., Rademakers C., Vos s., 
Jacobse P., Coumans Q. en Oomen P. 

Voor 't examen van "geoefend man", gehouden óp 31 Juli en 
1 Augustus j.l. te Venlo, slaagden de volgende Vrijwilligers bij den 
Kader-landstorm (Compagnie Limburg): 

Martin A. G. L.; Werleman J. M.; Vallas J. M. H.; Maas A. J. H.; 
Eyssen P.; Knippels M. j.; v. Eckeren F. J.; v. Kerkoerle P.; Bos
man K H. A.; v. Rysenbeek Th. M.; Blankevoort F. H.; Koken H.R.; 
Koch W. 1.; Chapp•n J. H. M. 

Bij voldoende deelname zal na de zomervacanties een nieuwe cur
sus voor geoefend man bij de Compie Limburg ingesteld worden. 

Gegadigden kunnen zich aanmelden bij den wnd. Commandant der 
Compie Limburg Ie Luitenant v. ei. Kloet, kazerne Or. Looierstraat 
Maastricht, die ook alle inlichtingen gaarne zal verstrekken. 

Maastricht HUYNEN 
Korporaal Kaderlandstorm. 

c NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 
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Het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst. 
In een der eerste nummers van dit blad stellen wij er 

prijs op voor h~n, die. behooren tot bovengenoemd korps, 
en voor hen die welltcht voornemens zijn daarbij toe te 
treden, ~~ns een en. ander mede te deelen omtrent de vrij 
omvangnJke taak die voor deze landstormorganisatie in 
oorlogstijd enz. is weggelegd. 

Voor vele lezers zal het wellicht niet voldoende bekend 
zijn dat, het Vrijwillig Landstormkorps Motorkorps onder de 
verschillende landstormorganisaties een zeer belangrijke 
plaats inneemt. 

Beginnen wij met te vermelden, dat om toe te treden 
tot dit korps het bezit van een eigen auto of een eigen 
motorrijwiel geen vereischte is. Ook zij die vertrouwd zijn 
met het automobielbesturen en motorrijden kunnen bij dit 
korps nuttig werk verrichten. 

Bij de verdere beschouwingen over de taak van het korps 
zal hun dit duidelijk zijn. Zoowel aan de eerstgenoemde 
categorie als aan de laatste bestaat in oorlogstijd behoefte. 

Waar in het Nederlandsche leger in vredestijd over een 
zeer kleine kern van beroepsdeskundigen op autogebied 
wordt beschikt, (welke kleine groep wordt aangetroffen bij 
de Schoolcompagnie van den Motordienst te Delft), spreekt 
het vanzelf, dat voor het voorzien in de groote behoefte 
aan automobielen en motorrijwielen voor het gemobiliseerde 
leger een beroep zal gedaan moeten worden op den Land
storm. 

Naast de Schoolcompagnie, waarbij in vredestijd de chauf
feurs worden opgeleid, bestaat nog een kern van materieel 
bij de Constructie-Werkplaatsen, n.l. het oude materieel, 
afkomstig van het gedemobiliseerde leger, aangevuld met 
eenig nieuw materieel, wat echter ook bij lang niet voldoende 
is om te voorzien in de behoefte. 

In de eerste plaats zal dus een beroep worden gedaan 
op de auto's en motorrijwielen van de leden van het Korps, 
terwijl daarnaast personen- en vrachtauto's gevorderd zullen 
worden, waarop de leden, die niet zelf zoo'n voertuig be
zitten, een plaats zullen krijgen. Hetzelfde geldt voor de 
voorziening in de behoefte aan motorrijwielen. 

Omtrent de taak, die voor het korps zal zijn weggelegd 
willen wij in zeer korte trekken het navolgende mededeelen. 

Die taak is in twee zeer uiteenloopende deelen te verdeelen. 
In de eerste plaats zal moeten worden voorzien in de 

behoefte aan auto's en motoren bij de verschillende korpsen, 
staven en onderdeelen. Zij, die daarvoor worden aangewezen 
zullen in hoofdzaak belast zijn met het rijden van comman
danten en autoriteiten en het verrichten van ordonnansen
diensten; zij zullen dus goed bedreven moeten zijn in het 
kaartlezen en in het zelf verrichten van de kleine reparaties, 
die kunnen voorkomen, ten einde te allen tijde hun taak 
naar behooren te kunnen volbrengen. Daarnaast moeten 
zij het noodige initiatief weten te ontwikkelen om ook in 
geval hun voertuig definitief dienst weigert en niet ter 
plaatse door hen zelf te herstellen is, zorg te dragen, dat 
de hun opgedragen taak toch zoo snel mogelijk ten uitvoer 
wordt gebracht. Deze categorie, die meest op zich zelf is 
aangewezen, kan niet op de directe hulp van anderen 
rekenen; vandaar dat voldoende technische kennis voor hen 
een vereischte is. 

In de tweede plaats noemen wij de voorziening in de 
behoefte aan de verschillende autotreinen. Zij die hierbij 
worden ingedeeld, krijgen een auto in die treinformaties te 
besturen, wat 0p zich zelf reeds eigenaardige moeilijkheden 
meebrengt, terwijl zij daarnaast het geheele onderhoud van 
dien wagen voor hun rekening krijgen. Dit laatste nu ver
eischt niet alleen voldoende kennis van de behandeling van 
de automobiel, maar zal dikwijls na vermoeiende marschen 
nog veel van hun krachten vergen. Dat ook zij de meest 
voorkomende herstellingen moeten kunnen verrichten ten
einde zoo weinig mogelijk storingen in de colonnes te ver
oorzaken, spreekt van zelf; zij kunnen daarbij echter in den 
regel op de hulp rekenen van de bij grootere treinformaties 
ingedeelde reparatiewerkplaats. 

Uit het voorafgaande zien wij dat het dikwijls verkondigde 
denkbeeld, dat de dienst bij de automobielformaties bestaat 
in het vervoeren van afdeelingen om gevechten te leveren 
geenszins juist is. Dat zulks kan voorkomen, valt niet t~ 
ontkennen, doch het behoort tot de uitzonderingsgevallen, 
waar toch de automobieldienst zich in hoofdzaak beperkt 
tot een dienst achter het front, teneinde te voorzien in den 
aanvoer van alle mogelijke behoeften. 

Wil men zooveel mogelijk voldoen aan de eischen, die 
gesteld worden om de vorenstaande taak naar behooren te 
kunnen verrichten, dan kan niet genoeg worden aange
drongen op ontwikkeling van de technische bekwaamheid. 
Iedere gelegenheid, die daartoe geboden wordt, moet dan 
ook worden aangegrepen om die bekwaamheid uit te breiden. 
Wij kunnen dan ook niet genoeg aansporen om deel te 
nemen aan oefeningen, die nu en dan plaats hebben en 
die de leden in de gelegenheid stellen met de oorlogstaak 
kennis te maken. 

Hoewel in het voorafgaande slechts in zeer groote trekken 
iets ot?trent de taak van het vrijwillig landstormkorps 
motordienst werd medegedeeld, zal daaruit voldoende blijken 
dat er een zeer groote behoefte bestaat aan leden-vrijwilli
gers van dit korps. 

Wij kunnen dan ook niet anders dan een ieder opwekken, 
wanneer hij vermeent voldoende op de hoogte te zijn van 
zijn taak, om toe te treden tot dit korps om, eenmaal vrij
williger zijnde, door het bijwonen van oefeningen en het 
volgen van cursussen, die gegeven worden, zijn kennis te 
verrijken. 

Ten slotte kunnen wij mededeelen, dat het in het voor
nemen ligt om in dit blad verschillende vraagpunten ook 
op technisch gebied aan e.en bespreking te onderwerpen, 
terwijl wij het zeer op prijs z4llen stellen wanneer de lezers 
vraagpunten willen opwerpeq, waaromtrent zij inlichtingen 
zouden wenschen, om die dan in dit blad op te lossen. 

B. TEN BROECKE HOEKSTRA 
Kapitein der Infanterie 

Oed. bij het Vrijw. Landst. Korps ,,Motordienst". 

Een Eere-Taak voor elk Bijzonder Vrijwilliger! 
*** Elk Bijzonder Vrijwilliger, welken rang hij ook 

moge bekleeden. dient zich voor te nemen in het jaar 
1922 een verlofganger bij het korps der Limburgsche 
Jagers, de Meyery of van West-Brabant gevoegd te 
hebben. 

Verlofsofficieren en verlofsonderofficieren, ook voor U 
geldt deze oproep, want de drie genoemde korpsen 
kunnen best een versterking der encadreering gebruiken, 
niet alleen voor de mobilisatie-indeeling, maar ook voor 
de leiding van schietoefeningen en schietwedstrijden, 
alsmede voor de leiding en de versteviging der plaat
selijke Landstorm-comité's. 

De Korporaals en de Soldaten behooren in te zien, 
dat ook aanvulling van hunne gelederen noodig is. Immers 
er sterven en er verhuizen bijna maandelijks bijzondere 
vrijwilligers. Er is dus een verloop, hetgeen steeds aan
vulling behoeft. 

Kameraden, niemand blijve hierin achter ! Geeft Uwe 
nieuwe Vrijwilligers op aan de Leiders of Instructeurs 
Uwer plaatselijke Comité's of aan de Secretarissen der 
Gewestelijke Commissie's. 

Opstelling van artikelen of berichten. 
**''' De mogelijkheid bestaat, dat sommige landstormers 

niet voldo.'nde taal of stijl beheerschen en toch vaak zeer 
juiste en practische wenken kunnen geven. Het hindert 
echter niet, dat zij niet vaardig genoeg ter pen zouden zijn. 

Nimmer moge dit een bezwaar zijn. De redactie zal zorg 
dragen, dat elk stuk verbeterd wordt en er aldus geen be
zwaar vanwege taal of stijl kan bestaan. 
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Het Nederlandsche volk heeft 
gesprokenl 

Met bijzonder groot genoegen heb ik aan de Redactie van 
dit blad mijn medewerking toegezegd. Haar streven toch, 
om het groote belang van: ,,een weerbaar Nederland" door 
ons volk, in al zijn geledingen, te doen inzien, moet toe
gejuicht worden door allen, die er prijs op stellen, dat de 
vaderlandsche driekleur, met Oranje Wimpel in top, zal 
blijven wapperen in ons geheele Koninkrijk. 

Het zal zeker voor de Redactie een aangP.naam gevoel 
geven, dat zij haar arbeid kan aanvangen onder zeer gun
stige omstandigheden. 

Wat toch was het geval? 
In de vierjarige periode, die achter ons ligt, hebben de 

weermacht te land zoowel als die te water een hoogst be
denkelijke crisis doorgemaakt, waarin helaas, overduidelijk 
bleek, dat het niet moeilijk is om, in legerzaken, in enkele 
weken af te breken, wat in evenveel jaren van arbeid werd 
tot stand gebracht. Het aantal van hen, die zich opdrongen 
als voorstanders van onmiddellijke ontwapening, nam onrust
barende afmetingen aan. Niet minder dan drie politieke . 
partijen beproefden door die onverwijlde ontwapening als 
verkiezingsleuze voorop te stellen, kiezers tot zich te trekken. 
Onder deze omstandigheden was het begrijpelijk, dat met 
meer dan gewone belangstelling werd uitgezien naar de 
uitspraak, die op 5 Juli j 1. uit de stembus zou komen . 

'welnu, het volk heeft gesproken, het heeft zelfs een zeer 
duidelijke taal gesproken! De partijen van klassenhaat en 
revolutie, die de "geen-man-en-geen-cent"-leuze trachtten 
ingang te doen vinden, zijn óver de geheele linie met een 
verlies van vijf zetels verslagen., Zij zijn er niet in geslaagd, 
hunne onware voorstellingen van de mogelijkheid tot ont
wapening te doen gelooven door de arbeidende klassen 
(voor zoover die tot de partijen van orde en nationaal gevoel 
behoorden) en konden deze niet tot zich trekken. 

Een andere ontwapeningspartij, die een 70-jarigen oud
generaal onder haar woordvoerders telde, welke gedurende 
zijn geheele vroeger militair leven een doorloopend pleidooi 
leverde voor een krachtig veldleger en thans op zijn ouden 
dag redevoeringen houdt, die in licttzinnigheid en leegheid 
wedijveren met die van de rooden, kreeg zelfs geen zweem 
van kans. 

Het merkwaardige feit ligt voor ons in al zijn nuchter
heid, dat juist die partijen, welke met nadruk den plicht 
van weerbaarheid onder de huidige omstandigheden op den 
voorgrond stelden, de groote winsten konden boeken. Het 
Nederlandsche volk is kalm met beide beenen op den bodem 
blijven staan, het heeft zich niet laten vangen in de netten 
van hen, die het er op willen wagen, weerloos te staan 
tegenover de gewapende vuist van den buurman. 

Dat is één verblijdend verschijnsel, waaruit blijkt, dat de 
zaak der nationale weerbaarheid er nog niet zóó ongunstig 
voorstaat, als men wel zou hebben willen doen gelooven. 

Maar nog in ander opzicht heeft een deel van het volk, 
en wel het Limburgsche deel, gesproken. Eenige jaren gele
den werd door de Belgische annexionisten ach en weel ge
roepen ten behoeve van de verdrukte Limburgers, die niets 
liever zouden willen dan zich los te rukken van Nederland, 
om hun schoon gewest, voor zoover zuidelijk van Venlo 
gelegen, bij België in te lijven De Belgische annexionisten 
eischten toen, alsof zij recht tot eischen hadden, een uit
spraak van het Limburgsche volk in den vorm van een 
volksstemming. Nederland ging hier natuurlijk niet op in, 
het kon zich toch niet die volksstemming door vreemde 
heethoofden laten opdringen. Dat was in strijd met onze 
souvereine waardigheid! Maar toch, het overgroote deel der 
Limburgers zal, evenals ik, hebben gehaakt naar de gele
genheid om, zonder drang van buiten, van hunne Neder
landsche gezindheid te doen blijken. Deze gelegenheid deed 
zich nu, dank zij een onhandigheid van den bekenden heer 
Van Groenendael, op 5 Juli voor. Deze afgevaardigde, die, 
vanwege zijn optreden in de Limburgsche kwestie, uit de 

R.K. Kamerclub werd verbannen, werd op een afzonderlijke 
lijst candidaat gesteld voor de Tweede Kamer. En ik ver
klaar gaarne, dat mij dit bijzonder veel genoegen deed, 
omdat ik te veel vertrouwen had in mijn provinciegenooten, 
om den uitslag van die handeling niet met gerustheid te 
gemoet te zien. 

Maar de uitslag heeft de stoutste verwachtingen van de 
grootste optimisten nog overtroffen. Niettegenstaande de 7 

·vele persoonlijke relaties, welke de heer Van Groenendael c'_ 
in Limburg had- niettegenstaande hij zelf verklaard schijnt 
te hebben, dat het hem gemakkelijk zou vallen het benoo
digde ¾ van den kiesdeeler te halen, verkreeg hij nog niet 
1/ 13 er van. Slechts 1 °lo van ?e Limburgsche kiezers sprak 
zich voor Van Groenendael Uit, waaronder nog een aantal, 
dat wellicht uit andere dan annexionistische overwegingen 
zóó stemde. In de zoo omstreden "enclave Maastricht", 
waar de zoogenaamde "verdrukten bij uitnemendheid" woon
den, stemde nog niet 1 ¾ annexionistisch. 

Het fiasco, dat de annexionisten bij de verkiezingen in 
België leden, was nog kinderspel, vergeleken bij de uitspraak 
der belanghebbende Limburgers op 5 Juli. 

Ook deze uitspraak van het volk was verblijdend! 

's-Gravenhage. LAMBOOY, 
Kapitein van den Oen Staf. 

Leeraar a. d Hoogere Krijgsschool. 

enige Cijfers en Namen der Vooroefeningen 
van het Landstormverband ,,Maastricht" 

\/ De oefeningen tot het behalen van het bewijs van 
indï"vidueel geoefend man vin~en aan begin 1921; het aantal 
deelnemers bedroeg in Juli 1 :L2 êên duizend en achttien 
jongelingen. Tot 30 Juli 1922 slaagden reeds twee honderd 
en twintig jongelingen. 

Het aantal oefen-klassen bedraagt in 1922: zestig, n.l. te 
Amstenrade Beegden, Beek, Berg en Terblijt, Born, Bruns
sum, Bund;, Echt, Elsloo, Eysden, St. Geertruid, Grathem, 
Gronsveld, Gulpen, Heel, Heerlen, Heerlerheide, Heibloem, 
Heugem, Hoensbroek, Horn, Hunsel, Kerkrade, ~!immen, 
Limbricht, Limmel, Lutterade, Maasbracht, Maas111el, Maas
tricht, Margraten, Melick, Montfort, Neer, Nederweert, Noor
beek, Ospel, Passart-Nieuwenhagen, Posterholt, Roermond, 
Roggel, Schinveld, Simpelveld, Sint-Odilienberg, Sittard, 
Spaubeek, Speckholzerheide, Stein, Stokershorst, Stramproy, 
Susteren, Ulestraten, Terwinselen, Treebeek, Vaals, Valken
burg, Vijlen, Weert, Welten, Wylré. 

Het landstorm-verband "Maastricht", staande onder com
mando van den Majoor der Infanterie L. Coenegra~tt, is 
verdeeld in twee kapiteins-commando's, dat van Mtdden
en dat van Zuid-Limburg. 

Zuid-Limburg wordt geleid door den Kapitein Bonhomme, 
bijgestaan door den 1 e Luitenant Steyns, den Adj. Onder
officier-instructeur Quaedvlieg, de sergeanten-majoor-instruc
teurs Bergmans en Bezoyen en de sergeanten Kruyt en Sieba. 

Midden-Limburg wordt geleid door den Kapitein Lubberts 
bijgestaan door den le Luitenant Hamm, de sergeanten
majoor-instructeurs Kamps en Pypers en de sergeanten 
Timmermans, Baats en Hirdes. 

De volgende reserve officieren zijn werkzaam als instruc
teur: Lemmens, Pelt, Fijen, de Wilt, America, Janssen, 
Schröder, Frijns, Kersten en Schefman. Verder de res. serg. 
majoor instr. van Bergen en de verlofssergeanten. Geu:ten, 
Kusters, Hohenwalt, Simons, Rutten, Curfs, Sm1tshu1zen, 
Ernst, Conraads, Savelberg, Cleven, Thomas, Alofs, Aenge
vaeren, Loven, Moors, Vreuls, Moers, van den Hoven en 
Kusters. 

Bij het vooroefenings-instituut zijn dus werkzaa1!1 _ tien 
verlofsofficieren en twee en twintig verlofsonderofftc1eren. 
Dit achten wij te weinig. Er dienen in . Zuid- en fv'\idd~n
Limburg meer oefen-klassen te komen, m welker opnchtmg 
verlofspersoneel op de eerste pla~t~ belan&" m?et stell~n . 
Verlofsofficieren of verlofsonderofftc1eren, dte hiervoor m
lichtingen wenschen (oefeningen, uren, toelagen, examens 
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enz.) kunnen deze bekomen bij den secretaris der gewes
telijke landstorm-commissie in Limburg te Buggenum. 

De encadreering met beroepspersoneel, zooals deze mo
menteel door Majoor Coenegracht is georganiseerd, moge 
lang behouden blijven. Het is een omlijstingvan uitstekende 
instructeurs, die, én op plaatsen waar verlofspersoneel ont
breekt, én als helpers en adviseurs van aanwezig verlofs-
personeel, uitnemend optreedt. . 

De samenwerking van beroeps- en verlofs-personeel m 
Limburg is prima. 

Wereldvrede. 
Het streven naar een Wereldvrede is oud, - zoo oud als de broeder

moord door Kaïn. 
Reeds de volken der Oudheid hebben hem trachten te bereiken 

door het stichten van een wereld-monarchie. Dit loffelijk streven gaf 
- o, ironie van het menschelijk noodlot! - aanleiding tot vele 
veroverings - oorlogen. 

In den nieuweren tijd zou de Heilige Alliantie, een Vorstemerbond, 
den wereldvrede brengen. Dit loffelijk streven bracht - o, ironie! -
veel oorlogen tot instandhouding van dit verbond. . 

In den nieuwsten tijd stichtten de geallieerden tot handhavmg va11 
den wereldvrede een volkerenbond, een soort Republiek van volkeren. 
Dit loffelijk streven zag - o, ironie! - als eenig gevolg een uiteen
vallen der geallieerden en een in de hoogste mate "verpruisen" 
van vele geallieerde legers. . 

Er zijn echter vele geleerden (b. v. de Hollander Grot1us) geweest, 
die een betere oplossing van de hand deden; hun preeken w~s ech_t~r 
vergeefsch, zoolang de tiaties het egoïsme als eerste en eemg heilig 
goed in hun devies stelden. 

Het schijnt ook niet Wilson's schuld, dat ui_t_ zij~ _idea\en volkeren
bond niets anders is geworden, dan een sch1Jnhe1hg middel om den 
verslagen vijand uit te persen. 

* * * 
Waarom houdt gij vrede met Uw buurman Willems, die U door 

zijn concurrentie zeer benadeelt in Uw handel ? Omdat gij weet, dat 
Willems ook recht op leven heeft, en gij laat hem zijn verdienste, 
zooals hij U de Uwe gunt. .. 

Waarom houdt gij vrede n:et Uw neef Jan, ofs_cho<;>n g11 -~et hem 
in proces ligt over een erf~msrecht om een '!1001 b_mtenhms1e_? 1 ... • 
Omdat gij vertrouwen hebt m den rechter wiens mtspraak g1J ge-
willig zult aanvaarden. . . . .. 

En zoudt gij U niet voegen m die U\tspraak en zoudt ~11 Uw n~e_f, 
die een echte lafaard is, eens even willen afrossen, dan 1s er pohtie 
en ditmaal zal de rechter U dwingen zijn uitspraak te volgen. 

Engeland en Frankrijk zijn neven buren en concurrente~. Maar boven 
hen staat geen politie en geen aardsche rechter, en z11 wantrouwen 
elkaar; daaraan hebt gij niets te willen. . .. 

En indien ze ruzie krijgen (en ze zouden het ditmaal eens eerl!Jk 
willen meenen) dan zouden ze kunnen zeggen: ,,We zullen met 
vechten maar een rechter kiezen!" En ze zullen er over ruzie maken 
wie hu~ rechter zal zijn, tot ze besluiten elk een rechter te kiezen. 
En deze rechters zullen samen ruzie maken tot het geduld der vol
keren is uitgeput. En de volkeren zullen zeggen; ,,Er is niemand 
boven ons, wij zijn onze eige!1 rechter!" . Dan zullen ze elkaar van 
rechtverbreking, onoprechtheid enz. betichten en elkaar aanvallen. 
Doch alvorens elkaar den eersten slag toe te brengen, zullen ze 
elkaar betichten den eersten slag te hebben uitgedeeld en met dat 
betichten zullen ze verder gaan, terwijl de rospartij onverminderd 
voortgaat. 

* * * 
Stel nu, dat dat ze geen eigen leger hadden en. dus geen hand om 

elkaar openlijk te slaan; dan zouden ze - omdat memand het belet -:--:
er een kunnen vormen. In elk geval hebben ze er nu een, en WIJ, 
Nederlanders, zouden, als wij er geen hadden, weerloos,.~an de neven, 
buren en concurrenten zijn overgeleverd. Want ook WIJ hebben een 
handelsaffaire en ook wij leven het leven van een Wereldstaat. 

* * * Nu is het waar, dat een ·oorlog met de bloedige wapenen nie! zoo 
gauw zal uitbreken als er geen leger is, maar wat een economische 
oorlog (een zoogenaamde vreedzame, onbloedige) beteekent, hebben 
wij aan Duitschland gezien, en we zien het nu aan den hongersno~d 
iu Rusland. Mij lijkt het fatsoenlijker tegen elkaar te zeggen; ,,Hou Je 
gereed, of ik steek je neer", dan den schij!1heilige uit te hangen, en 
zich in overvloed te verkneukelen, terw11l de ander naast de deur 
krepeert. Bij een oorlog met de wapenen waagt men zelf nog wat 
en bovendien is hij veel gauwer_ uit 1 .. 

Waarmee ik maar zeggen wil, dat met het verdw11nen der legers 
de oorlog nog niet van de baan is. 

Elk mensch werkt binnen de grenzen van zijn geloof om een zoo 
goed mogelijk bestaan. pe St~~t bezit geen geloof en in de diplomatie 
is leugen, bedrog en hu1chelanJ de grootste deugd. .. 

Zoolang er geen garantie bestaat, dat het een volk _on~ogel!Jk 
wordt zijn egoïsme ten top te voeren - ook al meent het 111 z11n recht 
te zijn - zoolang heeft elk prat~n over wer~ldvr~de, volkerenbond 
enz., als eenig res;iltaat, dat de m1!1st zelfzuchtige, mms~. gem~ene Staat 
zijn weerbaarheid verzwakt en zich overlevert aan z11n mmder fat
soenlijke buren, d.w.z. zijn concurrenten. 

Die garantie kan er alleen zijn als: 
te de volkeren gelijktijdig overgaan tot algeheele ontwapening en 

gelijktijdigen afstand van alle machtsmiddelen. 
2e de volkeren voor den vervolge hun absolute macht afstaan 

aan een volkerenraad in wien elk volk een absoluut vertrouwen 
kan en zal hebben. 

Juist zooals elk ingezetene in den georden~_en staa~ af~~and d<;>et 
van wapenen en persoonlijke kracht en zelfs z1Jn kenms, z11n l'.and1g
heid, zijn geraffineerdheid aan beperkende wetten gebonden ziet! 

Juist zooals elk ingezetene in den geordenden staat zijn absoluut 
vrijen wil en absolute macht overdraagt aan de volks vc rtegenwoor-
diging ! . . 

Zoolang dat niet gebeurd, heerscht er anarchie m den Wereldstaat 
der ~taten en is voor den enkelstaat evenveel recht te verwachten 
als voor het individu bij den anarchistischen staatsvorm. 

* * * Een der meest gezaghebbende Nederlanders op het gebied van het 
Volkenrecht heeft e~nige jaren geleden propaganda gemaakt voor 
den volkerenbond; zijn eerste en eenige voorwaarde was echter: 

Houdt een goed leger op de been !" 
" Is dit niet het klaarste bewijs, dat die professor zelf geen ver
trouwen had in den volkerenbond? 

De volkerenbond wantrouwt trouwens zich zelf als in de Ie Alinea 
van art. 16 wordt gezegd: ,,In afwachting van een meer vollediR 
wetboek ...... . 

* * * Overigens schaft de volkerenbond de legers _niet af Hij verkleint 
ze in een vergelijkende maat en noemt ze pol111e van den volkeren
bond· wat echter niet wegneemt dat de enkelstaat een deel van de 
politi~ tot zijn absolute beschikking houdt. . . 

Het is weer hinken op twee gedachten, zooals die heele bond hmkt 
op de twee gedachten A Wereldvrede en B Absoluut egoïsme der 
volkeren. 

In een geordenden Staat op Constitutioneelen grondslag is geen 
plaats voor doodslag en zware rechtsverkrachting. Waar?m zou geen 
Wereldstaat der Staten op dien grond~lag zijn op te nchten? Zo.u, 
hier de uitgestrektheid van het staatsgebied hinderend kunnen op-
treden? . 

Zoo goed als de Federatie der zeven Provinciën, de Um~ van 
Noord-Amerika de Unie van het Britsche Rijk, als conglomeratie van 
menschengroep~n met verschillende belangen-sfeer, aan elk lid een 
vredig en betrekkelijk vrij bestaan verzekeren, zoo goed zal dat de 
Wereldstaat der Sta.ten (met een gezonde Constitutie) kunnen. 

* * * En wanneer dan de Regeering een Politiemacht recruteert ~it ~e 
heele wereld zonder aanzien van volksaard en met een orgamsatle 
zonder aanzien van recruteerings-district, zullen de volkeren ~!kaar 
even goed gaan begrijpen, waardeeren en verdragen, zooals zich nu 
de Limburger en de Fries, de Katholiek en de Protestant verdragen. 
Moet in onze Nederlandsche Maatschappij ook niet soms het eene 
volksdeel - toevallig in de minderheid - gewaand onrècht tijdelijk 
dulden?! . 

De eerste eisch tot verwezenlijking is echter, dat elk volk begmt 
met afstand te doen van zijn gewaande of bestaande superioriteit en 
deze eerste eisch geeft de grootste moeilijkheid. 

* * * 
Alvorens daarom tot een vestiging van den Wereldstaat kan worden 

overgegaan, zal er een groote, de geheele wereld __ omvattende, propa
ganda gevoerd dienen te worden, om op deze w11ze de volkeren voor 
den laatsten ruk naar den echten wereldvrede voor te bereiden. 

* * * Dat Nederland de aangewezen mogendheid is om deze propaf(anda 
te beginnen, wil ik gaarne toegeven op grond vai:i het feit dat 
Nederland ook in den tijd van zijn Macht en Grootheid de verdraag
zaamheid aanhing. Het wenschte de Vrije Zee, reeds toen het de macht 
bezat haar in eigendom te nemen. . . 

Nederland heeft zijn goeden wil reeds genoeg getoond ~et z11n 
weerbaarheid tot een ongekende laagte te minderen, terwyl onze 
Zuiderbuur de zijne op een ongekende hoogte bracht. Gaan WIJ ve_rder, 
dan zal dat voor zwakte worden aangezien - wat het o_ok 1s -
en we krijgen de martelaarskroon, of we ze verlangen of met. 

Nu staat aan den anderen kant het spook van den gewapenden 
vrede, die wel is waar den oorlog voorkomt doch het volk zware 
oorlogskosten oplegt. .. .. 

Zouden wij echter zoover z11n, dat WlJ een macht bezaten, en ons 
als zoodanig konden doen gelden, áan zou onze stem ook 1~n ge
wenschten indruk maken en zou de buurman lichter vatbaar ZlJn voor 

ret·elken indruk onze vertoogen om ontwapening nu bijv. op Frankrijk 
zouden maken kunt gij het best afmeten als gi:j Nederla_nd veronder
stelt vertooge~ te ontvangen van het rijkje Andorra. 

Roermond 
HAMM 

1 e Luitenant der Infanterie. 

Verschenen nummers voor nieuwe abonné's. 

*** Zoolang de voorraad strekt, kunnen aan nieuwe abonné's op 
hunne aanvrage door de drukkers van dit maandblad, de Gebroeders 
van Aelst te Maastricht, verschenen nummers worden toegezonden. 

Uit den aard der zaak zijn slechts een beperkt aantal verschem.n 
nummers opgelegd. 
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Valsche gerustheid. 
Er zijn vele droomers in deze wereld. Maar de ergste 

zijn zij, die hardnekkig weigeren de gevaren te zien, welke 
ons volksbestaan nog steeds bedreigen. 

Ze waren er alle tijden door. Nog in 1913, toen velen 
.het saampakken van donkere wolken reeds waarnamen, 
verklaarden niemand minder dan Jhr. de Beaufort tegenover 
schrijver dezes in de Tweede Kamer, dat de wereld te be
schaafd was geworden om oorlog te voeren. En tegen
woordig roept een geheele partij, dat we ons weerloos moeten 
maken, dat er geen oorlog meer komt, en, zoo al, dat wij 
er in elk geval buiten zullen blijven. 

Een verzekering, waar buitenlandsche imperialisten en 
militairisten van allerlei gading natuurlijk gaarne genoegen 
mee nemen, maar die voor den ernstigen vaderlander, die 
prijs stelt op ons onafhankelijk volksbestaan, geen reden 
kan zijn om zijn plicht te verzuimen. 

Het gevaar voor nieuwe verwikkelingen in Europa is 
aanwezig. De veranderingen, die de kaart van Europa de 
laatste jaren heeft ondergaan, zijn niet minder groot dan 
in het Napoleontische tijdperk en voor het meerendeel even 
weinig gefundeerd. 

Dat blijft dan ook niet zooals het is, maar niemand kan 
zeggen met welke schokken de wijzigingen gepaard zullen 
gaan en wanneer de - natuurlijk gewelddadige - veran
deringen zullen intreden. Het scherm is opgehaald; het 
eerste bedrijf wordt thans gespeeld aan de oevers van den 
Hellespont. 

Maar ook de algemeene economische toestand van Europa 
roept de gedachte op aan mogelijkheden, waaraan onze 
vaders niet dachten en ook die toestand eischt waakzaamheid 
van alle ordelievende burgers in het land. 
. Un hom me averti en vaut deux! Een gewaarschuwd man 
geldt voor twee! 

Omdat hij zich voorbereidt! 
Door zorgvuldige organisatie! 
Een organisatie, die daarom te eerder aanspraak heeft 

op ons aller sympathie, omdat zij den weg wijst naar een 
legervorming die, bij de geringst mogelijke personeele en 
financieele lasten, de weerbaarheid van het land onaangetast 
laat. 

Zulke vruchten rijpen niet in één dag; daar is tijd voor 
noodig. 

Maar die gelooven haasten niet! 
l-vel weigeren zij zich door valsche gerustheid in slaap 

te laten neuriën ! 

Leersum. H. COLIJN 

Eerevoorzitter der Nat. landstorm-Commissie. 

R~dactie-Commissie: (tevens redacteuren voor de verbanden der Lim
burgsche Jagers, der Meije ij en van West-Brabant): Jhr. J. Graafland te 

Buggenum (L.), van Agt te Eindhoven en van Gent te Breda. 
Hoodredacteur (aan wien alle stukken omtrent redact ie en administratie 
te richten zijn): Jhr. J Graafland te Buggenum (L.) Tel. Inl. No. 14 te 
Haelen (L) 1,l\een op werkdag-en van 9-12, 2- 31 2 en 6- 7; Postreke-

ning te Roermond No 67535. 
Redacteur voor de verbanden de IJssel de Veluwe en Twente: Jalink te 

Apeldoorn. 
Redacteur voor het verband der Stelling Amsterdam: Schel\ te Bussum. 

Redacteur voor het verband Alkmaar: Oo\ders te Alkmaar. 
Redacteur voor het verband West-Friesland: Schutten te Hoorn. 

De uitbreiding van het Landstormblad. 
Dit nummer begint met een ander hoofd en met toe

voeging van vier nieuwe redacteuren. 
Het is de vrucht geweest van enkele besprekingen en 

eenige briefwisseling.Het is tevens het bewijs hoe noodzakelijk 
ook in andere verbanden de uitgave van een landstorm blad 
wordt gevoeld. 

De nieuwen lezers een hartelijk welkom in ons midden 
:èr te ,ens een woord van aanmoediging om mede te werken 
nieuwe abonnementen voor het blad te bezorgen in de 
verbanden de Veluwe, de IJssel, Twente, de ste11ing Amster
dam, Alkmaar en West-Friesland. 

Het landstormblad verschijnt thans dus in vijf provinciën 
en in tien verbanden. 

Een bijzonder woord van dank zijn wij verplicht aan de 
Heeren Jalink te Apeldoorn, Schell te Bussum, Oolders te 
Alkmaar en Schatten te Hoorn, de nieuwe redacteuren voor 
de nieuwe verbanden. 

Zij maakten het mogelijk, dat deze uitbreiding zoo vlot 
en zoo tactvol kon plaats hebben. Zij zijn tevens een waar
borg, dat in bovengenoemde verbanden niet alleen de 
leiders, de leden der plaatselijke commissiën, de afdeelings
commandanten en de schiet-instructeurs ( dus de landstorm
voormannen), maar ook de bijzondere en de gewone vrij
willigers, de leden van den motordienst, den luchtwacht
dienst en de spoorwegcompagnie langza_merhand belangstelling 
in het landstormblad zullen gaan toonen. Wij hopen, dat 
bij allen hetzelfde animo als in het Zuiden des lands zal 
bestaan. 

Dit versterkt den gemeenschapszin in de landstorm-insti
tuten en brengt het maandelijksche schier niet te ontbeeren 
contact tusschen leiding en leden, steden en platteland en 
thans ook tusschen het Noorden, het midden en het Zuiden 
van ons Vaderland. 

De saamhoorigheid der elf provinciën en de handhaving 
van het staatsgezag, welke zich in de jaren 1918 en 1919 
zoo spontaan demonstreerden, vin de ook in het Landstorm blad 
een meer intense versteviging als waarborg en als voorbe
hoedmiddel voor den donkeren toekomst-tijd. 

Namens de Redactie-Commissie, 
GRAAFLAND. 

c NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 
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Iets over het Gezag. / 
Van het begin dezer wereld is en tot haar einde toe, zal 

aan de orde blijven het vraagstuk van het gezag. 
H~ Vooral in onzen tijd roept het om licht, om rekenschap, 
om een levenskeus, om een uitgangspunt en welbewuste 
richting. 
tlr. Wie wil opkomen voor de handhaving van het wettio 
gezag, dient zich dan ook wel bewust rekenschap te geven° 
wat hij hieronder verstaat. ' 
. Juis~ waar ook tha~? zoovelen elk denkbeeld van gezag 
rn gezrn, maatschapp1J en staat verwerpen en van niets 
willen weten dan van anarchie, is noodig, dat wij het rechte 
ánzicht behouden in de beteekenis van het gezag. 

Wat is gezag? 
In het algemeen de macht van iemand, die iets te zeggen 

heeft, het recht om in een of andere zaak mee te spreken. 
Het is een woord van oud-germaanschen oorsprong van 
denzelfden stam als "zeggen", en beteekènt in het middel
nederlandsch; geweld, macht. De oudste beteekenis is uit
gesproken gevoelen, uitspraak, vandaar: zegsman, arb

1

iter, 
scheidsman". Een oud spreekwoord zegt: bij wien het gezag 1 

berust, bij dien is ook de macht. Vandaar macht, geweld, 
bewind over anderen. In den staat, in het krijgswezen, in 
het burgerlijk leven, in de Kerk en niet zelden in den zin 1 

van souvereiniteit. 
Nu kan er alleen sprake zijn van gezag tusschen onge

lijken. Het drukt altijd uit een verhouding van een meerdere 
tot een mindere, van een hoogere tot wie onder hem staat. 
Omdat er onder menschen geen gelijkheid is, kan er onder 
hen van gezag sprake zijn. En, wijl die ongelijkheid zoo 1 

groot is, neemt het gezag onder menschen een breede 
plaats in. Het is zelfs het fundament der gansche samen
leving. Wie het ondermijnt, arbeidt aan de verwoesting der 
maatschappij, 

Dwaas is het, en gevaarlijk bovendien, om gelooven op 
gezag in een bespottelijk daglicht te stellen. Wie in zijn 
kortzichtigheid waant hiermede wetenschappelijk te doen, 1 

vergist zich. 
Hij vergeet, dat hij zelf ook gelooft op gezag aan de 

Majesteit van zijn "Ik". 1 

Hij waant wel zelfstandig, onafhankelijk, wilsvrij over 1 

zichzelf te kunnen beschikken, maar is ook bij dit vermeende 
zelfbeschikkingsrecht nog volstrekt niet gezagloos. 

Op ieder gebied is sprake van gezag. 
Onder gezag worden wij in huisgezin, Kerk en maat

schappij en Staat .geboren en opgevoed. Ouders hebben 
gezag over hun kinderen, de meester over zijn leerlingen, 
,de voorgangers in Kerk en Staat over wie onder hen zijn 
gesteld. In al deze verhoudingen komt het gezag duidelijk 
uit. Het drukt een macht uit, die van rechtswege iemand 
-over anderen toekomt. Het treedt daarom op met bevelen 
en wetten, eischt gehoorzaamheid en onderwerping en heeft 
in geval van opstand zelfs recht van dwang. 

Want het gezag rust in het wezen Gods, heeft in Hem 
zijn oorsprong. Het komt Hem toe. Er is geene macht dan 
van Hem. De machten, die er zijn, zijn van Hem geordineerd 
voor eiken levenskring en die uit Hem gevloeide souvereini
teit berust bij ieder, die hiertoe door Zijne rechtstreeksche 
beschikking is aangewezen. 

Dat is voor ons land de souvereiniteit van Oranje, als 
onder de leiding Gods in onze geschiedenis geworteld, 
door de mannen van 1813 in onzen Staat tot ontwikkeling 
gebracht, en door de grondwet als zoodanig bevestigd. 

Als dan ook onze Bijzondere Vrijwillige Landstorm als 
eene betrouwbare gewapende macht optreedt tot steun van 
het wettig gezag, geschiedt dit niet ten believe van eenige 
staatkundige partij maar ter handhaving van orde en rust 
in geval van binnenlandsche beroeringen, om alle revolu
tionnaire pogingen tot omverwerping van het gezag tegen 
te staan, en te helpen zorgen, dat de Oranjevaan bate 
plaats blijve behouden op het paleis onzer geëerbiedigde 
Koningin, als draagster en vertegenwoordigster van het 
hoogste Gezag. 

Raamsdonkveer. J. J. KOOPMANS. 

het 
Het Landstormblad en 

landstormverband Amsterdam. 
Vele landstormers in de Stelling Amsterdam zullen met 

belangstelling de eerste proefnummers van het Land
storm blad hebben doorgezien en mei vreugde hebben ge
constateerd, dat door het verschijnen van dit orgaan aan 
een lang gekoesterden wensch is voldaan. 

__ Reeds i~ 1920 en 1921 toch werd op vergaderingen en 
b~~ besprekmgen __ meerdere malen bij ons aangedrongen om 
b1J de Ge_westehJke Landstorm Commissie voor de uitgifte 
van een eigen orgaan te pleiten. 

Toenmaals kon daaraan om verschillende redenen niet 
worden voldaan. 

Ook de noodzakelijk zeer beperkte oplage (verspreiding 
over slechts één verband) en de gratis-uitgifte, zouden de 
kosten te hoog hebben opgevoerd. 

Waar zich nu de gelegenheid aanbiedt om zonder al 
1~ groot risico, een met succes in de Zuideiïjke verbanden 
mtgegeven blad, ook in No~rd-Holland te doen verspreiden, 
wordt daarvan ga_arne gebr_urk gemaakt, in de verwachting, 
dat hetzelfde ammo als m het Zuiden des lands ook in 
de Noordelijke verbanden zal bestaan om een abonnement 
te nemen. 

Veel Noord-Hollandsch n:ieuws zal dit nummer nog niet 
kunnen bevatten, doch ongetwijfeld zal het November
nummer een juist beeld kun:nen geven van onze mede
werking. 

De Kapitein-Secretaris der 
Oew. Landstorm Commissie Stelling Amsterdam 

Bussum. K. L. SCHELL. 

Gewestelijke Landstorm Commissie 

Stelling Amsterdam. 
Mr. H. Verkouteren, Advocaat en Procureur te Amsterdam 

Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Voorzitter. ' 
K. L Schell,Res.-Kapitein der Artillerie, te Bussum,secretaris. 
Walrave Boissevain te Amsterdam, Lid van de Gemeente• 

raad te Amsterdam. 
M. M. van der Eem, Kapelaan, te Watergraafsmeer. 
W de Geus, Burgemeester van Broek in Waterland te 

Broek. · 
Jac. van Oversteeg, te Amsterdam. 
Mr. A. Slob, Burgemeester van Haarlemmermeer te 

Hoofddorp. 
C. de Veer, Majoor der Infanterie, Commandant L. S. K. · 

Amsterdam I, II en III en Haarlem en Amsterdam. 
Dr. I. H. J. Vos, Wethouder van Amsterdam te Amsterdam. 

Voorloopige lijst van medewerkers uit het 

Verband Stelling van Amsterdam. 

Mr. H. Verkouteren, Lid van de Eerste Kamer der Staten
Generaal, Advocaat en Procureur te Amsterdam, Voorzitter 
van de Gew. Landstorm Commissie. 

Mr. A. Slob, Burgemeester van Haarlemmermeer, Lid van 
de Gewes. Landstorm Commissie te Hoofddorp. 

Th. Grevenstuk, Lid van de firma Gebr. Grevenstuk, 
Hof-calligrafen, Secretaris de Plaatselijke Landstorm Com
missie te Baambrugge. 

W. H. Doorman, Officier-waarnemer, l e Luitenant der 
Artillerie, belast met het toezicht op de oefeningen der 
artillerie-klassen Gewone Landstorm, Verband Amsterdam I, 
II, III en Haarlem. 

A. de Ridder, Fourier-Administrateur L. S. K. Verband 
Amsterdam I, II, III en Haarlem. 
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EeHige gegevens aangaande het L.S. V. ,,Eindhoven". l De opvoedkunde 
(Instituut der Vooroefe11ingen). klasse vooroefenaars. 

De oefeningen tot het behalen van het bewijs van indi- eener 
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vidueel geoefend man vingen aan begin 1921 bij he toen- Het instituut der vooroefeningen staat of valt met de piedagogische 
malige L.S.K. ,,de Meyery", dat voor het grootste deel is tact der instructeurs. Deze toch moeten in den waren zin van het 
overgegaan bij het tegenwoordige L.S.V. ,,Eindhoven''. woord opvoeders zijn - opvoeders met 't woord, maar onk en dit 

Het aantal deelnemers bedroeg 1 September 1-.1. duizend vooral, opvoeders met de daad. Een en ander zal ik in dit artikel 
trachten aan te toonen en toe te lichten. 

twee honderd een en negentig jongelingen. Als instructeur verbonden aan dit instituut genoot ik het voorrecht 
Tot half September slaagden reeds drie honderd drie en meer van nabij er mee kennis te maken en zag al heel gauw de groote 

negentig jongelingen. moeilijkheden, waarvoor én instructeurs én de klasst:-zelf geplaatst 
Het Landstorm-Verband "Eindhoven" staat onder com- zijn. We leven in een overgangstijd, met den dag veranderen de 

ma ~· do van • den Majoor der Infanterie C. WEBB en is militaire reglementen; zelfs 't beroepspersoneel heeft alle moeite om 
n de steeds wisselende voorschriften bij te houden en in te studeeren; 

verdeeld in drie Kapiteins-Commando's-Afdeelingen, n.l. ik wil zwijgen voor het verlofskader. 
Uden, Helmond en Venlo. I En toch was 't de bedoeling van de minister -- en dit was zeer 

goed gezien in verband met de voortgezette opleiding van 't verlofs-
Uden wordt geleid door den Kapitein SNELLEN VAN kader (ufficieren zoowel als onde, off1ciLren) - dat deze instructie 

VOLENHOVEN, bijgestaan door den 1 e Luitenant BENDER voornamelijk in handen zou komen van niet-beroepspersoneel. 
den sergeant-majoor-instructeur Noorlander en de sergeanten Jammer genoeg "schijnt"(!) er wel genoeg medewerking voor het 
Verhaaren, Hahn, v. Rekum en Mous. verlofskader te zijn geweest - dit werd tenminste beweerd! - z oo-

dat de opleiding toch nog voor een groot deel bij beroepskader h:
Daarbij zijn werkzaam de reserve Luit. van Hoek en de recht is gekomen. Dit vind ik zeer jammer. De reden zal ik U toe

reserve-onderofficieren Akkermans, v. Schayk en van Berkel. lichten. 
De oefenplaatsen zijn Cuyk, Rykevoort, Escharen, Vier- i De verlofsofficier-onderofficier die zich als instructeur opgeeft -

hij krijgt hiervoor naar gelal'g zijn rang een niet onaardige vergoeding 
lingsbeek, Schayk, Beers, Zeeland, Haps, Erp, Overloon, per lesuur - is verplicht zich niet alleen in de 111euwe reglementen in 
Boekel, Mill, Grave, Wanroy, Uden, Ravestein, Boxmeer, te werken - maar er zelfs les in te geven - gaat dus geleideliJk 
Veghel, Nistelrode, Megen en Vorstenbosch. deze veranderde stof niet alleen passief maar ook actief bezitten. Met 

een beetje goeden wil gaat dit bL trekkclijk vlug. Zoodoende blijft het 
Venlo wordt geleid door den Kapitein SINIA, bijgestaan verlof:::kader op de hoogte van 't geen zij dienen te weten in hun 

door den 2e Luit. BERGER, de sergeant-majoors-instructeurs 
I 

hoedanigheid als kaderlid, op zeer praktische en eenvoudige manier. 
Cretier en Sneeboer en den sergeant van Reen. Nu kan men opwerpen, dat dit ook kan gebeuren in die 2 weken, 

(resp. 3 voor officieren) dat zij onder de wapenen worden ge
Daarbij zijn werkzaam de reserve-onderofficieren Overdijk roepen. Iedereen zal echter aanstonds brgrijpen, dat er el'n groot 

A1trts en Hendriks. verschil is tusschen elke week een kleinigheid goed stu<keren, 

De oefenplaatsen zijn Venlo, Horst, Sevenum, Venray, 
Gennep, Tienray, Wanssum, Bergen, Helden, Meyel, Gras
hoek, Baarle en Belfeld. 

Helmond wordt geleid door den Kapitein RUGERS, bij
gestaan door den 2e Luitenant DEFIZE en de sergeanten 
Hendriks, Michels en Boogaerts. 

Daarbij zijn werkzaam de reserve-Luitenants Verhoeven, 
v. Sambeek, Hamelynck, v. Oeveren, Bosman, Remery, 
Fortgens, Panis, Nitterink en Popelier en de reserve-onder
officieren v. Neerven, Wylaars, Wayers, Kees, Hoeks, Peels, 
Borghouts, Slegers, Kornuyt, v. Lierop, v.d. Eynde, Duisters, 
v. Exel, v. Glabbeek, Vos, Boog, v. Groote!, Blox, de Laat, 
v. d. Heuvel, v. Lierop, P. Eyserman, Schoonenburg, Maas, 
W'illems, v. Zon, Gooskens, Sliepenbeek, Seuntjes en 
v. et. Borne. 

De oefenplaatsen zijn ; Helmond, Mierlo, Geldrop, Bakel, 
Deurne, Liessel, Helenaveen, Neerkant, Vlierden, Asten, 
Ommel, Someren, Lierop, Heeze, Leende, Maarheeze, Budel, 
Déirplein, Borkel en Schaft, Luyksgestel, Bergeyk, Westerhoven 
Riethoven, Dommelen, Eersel, Duizel, Steensel, Veldhoven, 
Zeelst, Oerle, Wadlre, Nunen, Lieshout, Beek, Donk, Tongelre, 
Géstel, Valkenswaard, St. Oedenrode, Son, Gemert, Reuzel, 
Hapert, Bladel, Hoogeloon, Oostelbeers. 

Nijmegen WEBB 
Majoor der Infanterie. 

Het Landstormblad bij de Afdeelingen. 

* * * Het is gewenscht, dat zooveel mogelijk het landstorm
blad in elke afdeeling kome en dat de voormannen der af
deeling, dus de leider en de leden van het plaatselijk land
storm-comité, de instructeur, de kaderleden en de meest
belangstellende landstormers zich op dit blad abonneeren 
en dan langzamerhand ook de andere landstormers daartoe 

· '-ov.ergaan. 
/\,fen blijft door het blad steeds op de hoogte. Het vormt 

vooral voor de winteravonden en de vrije dagen een ernstige 
litteratuur. 

Ernst is in deze zorgzame tijden ook wel eens noodig ! 

1' 

't daarna met de manschappen verh a nde!e:-: , ze: 't vervolgens hei haal
de lijk laten repeteen.:n zcua ls dit bij de vooroefenmge11 gebeur!, of 

1 m.1ar eventjes zoo'n reglement doorstoomcn. Dan gaat het 't ecne 
oor in en het andere weer uit, en men eindigt bij zoo'n vluchtige be
handeliilg van alles op een p~ar dagen tijds, met op 't laatst nids 
meer te weten. Juist daarom zag ik zoo gruaJ!. , eet veriofskucler ófj 
het insrituut der vooroefeningen. 

rlier is er gelegenheid om te oefenen, om te lecren onda leiding 
van kundig beroepskader, die nu meer dan ooit verplicht is oordeel
kundige en zaakkundige leiding te gLvc11. Zehr zu!ll..\l:i..we foutjes -
misschien fouten maken. Daarvoor hebben wij · onze chds die, 
geregeld toezien en op zeer tactische en opvoedkundige mank r ons 
op eventueele misvattingen zullen opme1 kzaarn maken. 

En met hun vasten steun zullrn we ons best doen, en ons onder
wijs zal zonder twijfel rijpe vruchten dragen, voor hen die met een 
beetje goeden wil allen 't diploma kunnen hall n. 

Veel hangt van 't slagen dezer cursus~cn af van de be:::il-fing die 
er van de instructeur uitgaat. Deze moet iets voor de zaak voelen, 
moet zijn klasse doordringen van 't gewicht van het regelmatig en 
ernstig oefenen. Van hem hangt toch veelal af of de mcn~chcn geregeld 
?Pkomen of niet. Hij moet de kunst verstaan altijd iets nieuws, prettigs, 
mterressants te geven. 

Ook een van de redenen waarom ik voor mij persoonlijk zoo graag 
weer die opleiding in handen zie van geschoold verlofskadrr. Het 
maakt htt instituut meer populair- En dit moet 't juist zijn, willen de 
vooroefeningen slagen- Nogmaals ze moeten meer populair worden_ 
Niet zoo'n onderonsje. Neen, allerwegen moeten er klasjes en klassen 
worden opgericht; men moet om instructeurs vragen en wat nog beter 
is - en wat ik jui~t zou tot'j uichen -- de gcmeerttê moesten hun 
eigen instructeurs komen aanbevelen en wel memchen die hart voor 
de zaak en hun leerlinge 11 hebben. 

En dat weet ik zeker, er zitten uitstekende elementen onder onze 
oud-res. officieren en milicien-sergeanten, die wat instructie geven, voor 
een beroeps dito niet behoeven onder te doen. Ze hebben niet -voor 
niets in de mobilisatie, maanden, j:i jarenlang de eene lichting na de 
andere mee helpen africhten. 

Ziehier eenige algemeene opmerkingen die ik mij in verband met 
't instituut der vooroefeningen heb meenen te veroorloven. In een 
volgend artikel zal ik eenige voortkomende moeilijkheden door mij 
ondervonden naar voren brengen, hnpende én bijval én kritiek te on
dervinden. We kunnen zoo van elkaar leeren en zonder twijfe,J zal 
dit van niet gering nut zijn voor 't bij~taan van dit instituut, dat toch 
van zoo groot nut kan zijn voor soldaat en samenleving. 

Maastricht. J. M. SCHEFMAN 
res. Luitenant der lnfie 

Instructeur Vooroef. Maastricht. 

Portvrijdom. 
*é Tusschen de abonné's en de redactie en de administratie van 

dit maandblad bestaat onder geen enkel voorwendsel portvrijdom. 
Ongefrankeerde en met strafport-belaste poststukken worden 

geweigerd. 

©NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 
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Beloften. 
Men m<;>et maar durv.en ..... In den lande was er geen partij 

bekend, die zoo zeer uitmuntte door rijkdom aan beloften 
en armoede aan daden, als de revolutionnaire en socialistische. 
Vooral toen ze revolutie wilde maken in November 1918 
wat heeft ze toen al niet beloofd? ' 

genoeg nuchterheid heeft bewaard, om zich niet te laten 
misleiden door de verlokkende beloften van het "edel" com
munistisch socialisme. Met het geweer aan den voet staan 
wij allen pal, om 't kostbaarste, dat God aan onze natie 
gaf te verdedigen: onze Christelijke zeden, orde en gezag. 

Valkenburg. DR. Jos. KRIJN 

Sindsdien is zij eenigszins huurvrij geworden voor.. .... ~ 
beloften. De ~eheele were!d weet, wat men in Rusland al Een belano-rij·ke Ve ki · 
heeft beloofd in de revvlut1e van 1917. Daar zijn de eigen- b r armg 
li).ke socialisten aan het r.oer. Lenin beroemt er zich in een omtrent de Mobilisatie der Bijz. Vrijwilligers. 
z11ner werken op, de eenige zuivere Marxist te zijn AI de I D v ·tt d N · l · · 
anderen noemt hij afgedwaald d ht . J" . h e oorzi er er .~tiona e Landstorm Comm1ss1e heeft 
leer. en van e ec e socia 1stJsc e het volgende rondschnJven aan de gewestelijke commissiën 

Wat hebben die Ru8sische socialisten al niet beloofd en I doen toekomen (dato 29-9-22, No. !804): 
n!et gegeven . Het was de leugen-slang van de revoluti~: .:- ,, Tenein?.e .d~ gedachte weg te nemen, als zouden de 
die loog en bedroog in 't aardsch Paradijs. B11zondere VnJwil!Jgers, eenmaal gemobilseerd zijnde, voor 

De sociali.sten beloofd~n in 1917 bij de uitbarsting der onbeperkt langen duur ond.er de wapenen worden gehouden, 
groo.te Russt~che revolutie, aan het onmondige, al te ge- wo~dt .de aandacht gevestigd op L. 0. No, 63 (Min. :Oe
loovtge Russische volk.: Vrede, en ziet, het eenige land schikking v.~n 16 Feb.~. ~ 9.22, Ile Afd. No. 179) betreffende 
waar nog geen vrede 1s, waar nog de kanonnen donderen opkomst b1J den Vn1w1l1Jgen Landstorm van Bijzondere 
de mitrail!eurs ratelen en de geweren knetteren, is juist I Vrijwilligers,._waaruit __ blijkt, dat zonder bewilliging van den 
Rusland. t Was al weer de leugen der revolutie . Rusland man zelf, ZlJn verbltjf onder de wapenen niet langer is dan 
telt een grooter leger dan eenige staat ter wereld: een rood 1 14 dagen ten hoogste. 
leger van ruim anderhalf millioen. Opgemerkt worde, dat hieruit niet mag worden afgeleid, 

Men beloofde in Rusland aan het volk: brond. En ' t dat de opkomst dientengevolge steeds 14 dagen minstens 
eenige land, waar geen brood is, waar honderdduizenden zal zijn. Integendeel, de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
landbouwers den hongerdood sterven in de meest vruchtbare zal geen dag langer dan hoogst noodzakelijk is, onder de 
streken der aarde, is Rusland, dat eenmaal de korenschuur wapenen worden gehouden".-
was van Europa. Ook de boeren hebben in dat bijna exclusief 
landbouwende land met slechts 1010 industiie-arbeiders 1 ~ 
geen brood. ,,./'_...../'Vooroefeningen bij de Vesting-Artillerie, 

Men beluistert in landbouw-kringen wel eens 't woord: :.,/'i,_, * . .. . .. 
"Och, wat er ook kome, wij boeren hebben altijd wel te 1 ···,<" Niet. al~een b1J de Infanterie? maa'. ook bIJ de 
eten, zooals ook de landbouwers in Duitschland en België Vestmg-Arüllene k?men de Vooroefe~!ngen 111 zwang. 
gedurende den oorlog nog te eten hadden". Men vergeet In het_ verb~nd. s-Her~o{?enbosch. z1Jn oefenende klas~~n 
dan, dat revolutie veel erger is dan oorlog, omdat het den der ve~hngart1ll~ne opg~~1cht te Gorinchem, Vuren, Sle~uw1Jk, 
chaos schept in het verkeerswezen, de plundering orga- ~oudnchem, N1euwend1Jk, Almkerk, Werkendam ~n Giessen; 
niseert van 't platteland, den werklust dooft door het !n het verband Amsterdam ~e Amsterdam en Hoofddorp; 
eigen-belang te vermoorden en de vruchten der arbeid- 111 het verban? Haarlem te Uithoorn, de Kwakel, ~udelstaart 
zaamheid op te teren. en Abcoude; 111 het verband A.lkmaar te Beverw1Jk, Edam, 

Men beloofde in Rusland aan 't volk: gelijkheid. Jawel den Ham en~ den Helder, en 111 het verband Dordrecht te 
een fraaie gelijkheid is er gekomen. De menschen, die Bergambacht en Schoonhoven. 
vroeger in auto's en in karossen reden, rijden daar thans 

I 
Het totaal aantal deelnemers dezer klassen is 304. 

niet meer in, maar zij die vroeger de heffe des volks waren 1 ------------------------

doen zich te goed in de eerste hotels van Moscou en St. 1 ~ 
Petersburg, zooals men ook ten onzent wel eens com-
munisten en socialisten ziet dineeren in deftige hotels. Er 

Out, de 4000ste ! 
zijn klassieke voorbeelden van in Roermond en Nijmegen. Aan den vrijwilliger van het Landstormverband A'DAM 
Is het gelijkheid, wanneer in 't Russische leger een divisie- I, II, III en HAARLEM P. H. M. J. Out, te BUSSU1\11, die 
generaal per week 2 millioen roebel verdient en een gewoon bij het laatst gehouden examen voor individueel geoefend 
rood gardist 2000? man, het bewijs van voorgeoefendheid behaalde, is door 

De socialistische revolutie beloofde aan 't volk vrijheid, den Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, een zilveren 
dat tooverwoord bij elke omwenteling. Torh is 't weer een sigarettenkoker met inscriptie, als 4000sten houder van het 
groote leugen. De vrijheid is in Rusland niet gekomen, bewijs van voorgeoefendheid geschonken. 
maar wel een terreur en een verschrikking zooals de wereld Amsterdam. A. de RIDDER. 
slechts zelden aanschouwde. 

Meer dan één millioen menschen zijn volgens officieele 
bolsjewistische bescheiden gerechtelijk ter dood veroordeeld 
door de Tche-ka, de bloed rechtbank van het Russische 
socialisme, waaronder meer dan 30 bisschoppen, meer dan 
1250 priesters, bijna 1 / 2 millioen arbeiders, bijna 1 millioen 
landbouwers en ¼ millioen intellectueelen. 

Het is wel een fraaie broederschap, welke 't bolsjewisme 
gaf. Het sloeg de broeders dood. Alle beloften werden tot 
leugen. 

Gelukkig, dat Nederland gereed is om de bloedige en 
leugenachtige revolutie te keeren door zijn vrijwilligers, die 
goed en bloed over hebben om Koningin en Vaderland te 
verdedigen, en in Nederland te laten voortbestaan alles wat 
19 eeuwen Christendom hier aan beschaving en geluk 
bijeengebracht hebben, -- alles wat heel de Christelijke ge
schiedenis voor schoons en edels aan Nederland gaf. 

Gelukkig Nederland, dat in deze aller-moeilijkste tijden 

Medewerkers Kader-Landstorm Instituut. 
'\.* Als medewerkers van dit instituut aan het Land

storrnblad kunnen wij thans opgeven: den reserve kapitein 
èJlein te Sloterdijk, de eerste Luitenant van der èJloet, 
commandant der Kaderlandstormcompagnie Limburg te 
Maastricht, de reserve le Luitenant Schilleman, werkzaam 
bij den Kaderlandstorm te Eindhoven en de reserve Ie Luit. 
Rabau, werkzaam bij den Kaderlandstorm te 's Hertogenbosch. 

Door toetreding van den laatsten kan het Landstormblad 
kaderlandstorm-nieuws geven uit Limburg en de Meyery. 

Vooral strekt het tot verheugenis, dat naast den promotor 
van den Kaderlandstorm, drie luitenants, dus drie van de 
jongere garde, naast hun instructie ook hun pen ten dienste 
stellen aan de moderne weerbaarmaking van de landen 
beneden den Moerdijk. 
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Kaderlandstorm en Middelbaar Onderwijs. 
Gaarne maak ik gebruik van de mij geboden gelegenheid 

het een en ander naar voren te brengen, voor wat betreft 
de ver houding van den Kaderlandstorm tot het Middelbaar 
Onderwijs. 

Aan de hand van de eischen voor toetreding tot den 
Kader L.S.M. bestaat het overgroote deel der K.L.S.'ers uit 
leerlingen van Midd. Onderwijsinrichtingen. Eene samen
werking tusschen deze beide is dus noodzakelijk. In de eerste 
plaats reeds voor wat betreft de keuze der oefeningsuren, 
doch zeker ook in de keuze der instructeurs. Immers het 
is hier nood!g, dat de instructeurs de joogens "kennen" en 
dat zij den tact bezitten, om met deze jongelui om te gaan; 
iets wat niet voor een ieder is weggelegd. 

Ook om de lessen zoo rendabel mogelijk te maken, is 
een nauw verband met het schoolonderwijs gewenscht; ik 
bedoel hier hoofdzakelijk eene samenwerking met de gym
nastiekleeraren, die reeds dadelijk merk are voordeelen 
brengen, wanneer deze vooral hun aandacht schenken aan 
het klimmen, springen en werpen. Dit komt den jongelui 
zeer ten hoede, en ontlast het militair-oefeningsprogramma 
minstens van de "beginselen" dier vakken. 

Op meerdere inrichtingen van onderwijs in Limburg vinden ' 
we reeds deze gewaardeerde samenwerking, terwijl op andere 
inrichtingen deze richting zich begint af te teekenen. 

De praktijk leert echter, dat met deze wekelijks terug
keerende, en dus het allereerst opvallende punten van 
samenwerking niet kan worden volstaan. Ook medewerking 
van schoolbesturen en directeuren is een groote factor welke 
den Kaderlandstorm kan helpen. Medewerking van directeuren 
bij oprichting van nieuwe klassen, dus bij de werving, is 
onontbeerlijk. Ook kan een directeur, door eene bepaling, 
dat strafuren der school buiten de oefeningsuren moeten 
vallen, er veel toe bijdragen, dat de geregelde gang van 
de opleiding niet verstoord wordt. 

Gelukkig is de hierbedoelde medewerking in Limburg 
buitengewoon groot; slechts eene enkele uitzondering zou 
genoemd kunnen worden. 

Dat de Kaderlandstorm hare oefeningen moet laten ver
vallen of moet verzetten in drukke studie- en examentijden 
is uit den aard der zaak noodig. Een zeer bezwaarlijk feit 
in de praktijk blijkt nog steeds, dat deze tijden voor de 
verschillende scholen dikwijls zeer verschillend zijn. Een 
buitengewoon bezwaar leveren in dit opzicht de (}Weekscholen, 
welke in het voorjaar de examens hebben, en de zomer
vacanties in den regel eerst na 1 Augustus doen aanvangen. 

De Kweekschool leerlingen moeten daardoor te veel van 
de nuttige "zo:neroefeningen" missen. 

Ik mag de behandeling van dit onderwerp niet besluiten, 
alvorens nog met waardeering te kunnen vermelden, dat 
ook het beschikbaar-stellen van lokalen, gymnastiekzalen, 
terreinen enz. bij de Limb. onderwijsinrichtingen niets te 
wenschen overlaat. Ik acht mij gelukkig eene Kaderland- 1 

storm-afdeeling te hebben in een streek, waar de boven
genoemde "samenwerking" uitstekend is te noemen. Hiervoor 
openlijk een woord van dank aan de H.H. Directeuren, van 

Maastricht. S. VAN DER KLOET 
Ie Luitenant-Commandant van de 

Kaderlandstorm-compagnie ,,Limburg". 

Het Landstormblad bij den Kaderlandstorm. 
* /' Meer en meer abonnementen komen er van de zijde 

der Kaderlandstormers in Limburg en N.-Brabant. Niet alleen 
om op de :·.oogte hunner onmiddellijke belangen te komen 
en te blijven, maar ook om de landstorm-instituten in het 
algemeen beter te leeren kennen, dienen de kaderlandstor
mers zooveel mogelijk allen abonné te worden. Immers velen 
hunner zijn bestemd om binnen niet al te langen tijd mede 
op te treden als plaatselijke leiders en voormannen onzer 
moderne weerbaarmaking, welke de landstorm-instituten in 
hun geheel toch feitelijk bedoelen. 

Kaderlandstonn. 
(Een praatje met studeerende jongelui.) 

Nog maar kort is de schoone vacantietijd voorbij en met 
nog versche herinneringen aan uitstapjes en tochten in de 
heerlijke natuur stappen we de weder gPopende schoolpoort 
binnen. Thans met frisschen moed aangepakt om de begeerde 
sport op de maatschappelijke ladder te bereiken! 

Waar bleven echter zoovelen der schoolkameraden uit den 
zaligen jongenstijd? Velen zijn er reeds in betrekking ge
gaan op kantoor of leeren thans een ambacht. Gij werdt 
echter door uwe intellectueele vermogens in staat gesteld 
nog enkele jaren uwen algemeenen gezichtskring uit te 
breiden. Misschien waardeert gij het geluk daarvan thans 
nog niet, wellicht is de dwingende leiding van een wel
meenenden meester nog noodig om U te brengen tot de 
vereischte inspanning. Doch later zult gij inzien welk levens
geluk gij hebben kunnen machtig worden door uwe studie. 

Wat zult gij worden? In ieder geval iemand, die eene 
leidende rol in de maatschappij zal spelen, hetzij direct in 
eene positie over uwe ondergeschikten, misschien als eene 
figuur van beteekenis in het vereenigingsleven, zeer zeker 
zullen velen den machtigen invloed ondergaan van Uw 
voorbeeld en levenswandel. Gij jongelui van thans hebt het 
in de hand hoe de maatschappij in de toekomst zal worden. 
Doch zouden aan die groote voorrechten geen plichten ver
bonden zijn? 

Uw meerdere ontwikkeling zal U nopen over de ver
schillende levensproblemen dieper na te denken. Helderder 
zal voor U de waarheid schijnen en duidelijker en stipter 
zal uw gevoel van eigenwaarde U hare plichten voorschrijven. 

Over enkele jaren, als gij het hoogtepunt uwer intellec
tueele vorming gaat bereiken, zal, steunende op een artikel 
der Grondwet, uwe aandacht gevraagd worden voor een 
belangrijk vraagstuk nl. dat der Landsverdediging. Bij de 
overdenking van dit onderwerp zal het U niet zeer moeilijk 
vallen in te zien welk groot voordeel gij geniet, te wonen 
in een vrij en onafhankelijk land. Uwe geschiedenisstudie 
heeft U geleerd, dat onzè eige,1 voorvaderen voor de ver
krijging dezer voordeelen 80 jaren gevochten hebben. De 
Algemeene Geschiedenis doet U nog talrijke andere voor
beelden uit alle tijden aan de hand. Uwe dagelijksche dag
bladenlectuur leert U, dat nog thans, zelfs in onze onmid
dellijke nabijheid volkstammen wonen, die bereid zijn zelfs 
bloedige offers te brengen ter verkrijging van een vrij 
en onafhankelijk Vaderland. De gebeurtenissen uit den 
naoorlogsche tijd leeren U hoe gelukkig gij U moet gevoelen in 
uw Vaderland met zijn huidigen regeeringsvorm. Gij hebt 
met mij de bloedige verhalen gelezen uit den woeligen 
revolutietijd in Oost-Europa. Door uwe ontwikkeling zijt gij 
reeds in staat het onmogelijke van het communisme te 
begrijpen. Gij weet ook, dat zoovele ongure elementen, 
nergens anders op belust dan op eigen zelfverheffing, klaar 
staan om den fakkel van twist en verdeeld in ons schoone 
Vaderland te zwaaien. Achter hen staat een tuchtelooze 
bende, hunkerend naar de gelegenheid hunne booze lusten 
te kunnen botvieren! Ziet gij niet de noodzakelijkheid in 
van het instandhouden eener macht die dit alles P1oet 
tegenhouden? Ons nuchter verstand zegt ons: ,,Dat leger 
moet er zijn". En eenmaal overtuigd, dat het er zijn moet, 
zegt uw karakter: "Daar moet ik bij zijn!" Welke plaats 
moet gij er innemen? 

Gij hebt eene meerdere ontwikkeling, daaruit vloeit per
soonlijk overwicht voort. Gij overziet de dingen duidelijker 
en vlugger. Voelt gij nu niet den plicht U beschikbaar te 
stellen ook in het leger den minder begaafde te leiden. Dat 
is een plicht, uw gevoel van eigenwaarde spreekt aldus. 

Uw Vaderland heeft een leger noodig, gij moet er in 
p)aats nemen volgens wet en overtuiging en uw gevoel van 
eigenwaarde heeft u gezegd dat die plaats eene leidende 
zal zijn, gij zult een voorbeeld van plichtsbetrachting worden. 

Hoe zult gij U daartoe voorbereiden? Het militaire vak 
is buitengewoon eenvoudig doch eischt ook zijne voorbe
reiding. Voor alles gaat Uwe burgerbetrekking, die Uwe 
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levenspositie zal vormen. Deze eischt eene volledige voor
bereiding en het Vaderland is er geenszins mee gebaat, 
wanneer met het oog op de landsverdediging die voorbe
reiding geschaad wordt. Integendeel, hoe beter burgerij hoe 
beter leger, daar het laatste gevormd wordt uit de burgerij 
door de burgers. Beroepspersoneel blijft onontbeerlijk voor 
instructie en voor de hoogere leiding, doch al het overige 
in de leiding is weggelegd voor U. Gij zult als intellectueel 
burger U waardig moeten maken leider te zijn der macht, 
die gevormd moet worden in tijden, waarin het voortbestaan 
van ons vrije, dierbare Vaderland mocht gevaar loopen. 

De Regeering, overtuigd zijnde van het groote belang 
van den onafgebroken voortgang Uwer studie, doch ook 1 

lettende op Uwe plichten voor het leger, heeft het Instituut 
'è]aderlandstorm ingesteld. Dit Instituut is speciaal gevormd 
om U tot legeraanvoerder te vormen op toodanige wijze, 

1 dat Uwe studie geenszins benadeeld wordt. De Kaderland- . 
storm is gevormd en gepropageerd in zijn eersten vor1'.'. j 
door Verlofsofficieren, voor een groot deel werkzaam btJ 
het onderwijs. lffl frrikJf,,\\( .,. ~ · ,, . . 

Deze wisten door overleg met Hoofden van Innchtmgen 
van Onderwijs en met ouders van leerlingen in betrekkelijk 
korten tijd het jonge instituut populair te maken. 

De Regeering nam den Kaderlandstorm officieel op in de 
legerorganisatie en verbond er zeer groote voordeelen aan, 
welke ik U in een volgend artikel nader zal mededeelen. 
Den Kadedandstorm kennen zal ongetwijfeld bij velen Uwer 
leiden tot nadere persoonlijke kennismaking. 

Heerlijkheid Sterksel. A. A. SCHILLEMAN 
Res. Je Luit. Infanterie 

Commdt. Kaderlandstorm Groep "Eindhoven." 

Schrijven van Z. E. den Minister van Oorlog 
aan de Redactie. 

Departement van Oorlog. 

's Gravenhage, 1 September 1922. 

In opdracht van Zijne Excellentie _den Min!ster 
, van Oorlog heb ik de eer U en de Redactte-Comm1ss1e 

van het "Het Landstorm blad" ZijnerExcellentie's vriende
lijken dank te betuigen voor de toezending van het 
eerste nummer van dit blad. 

De minister wenscht U veel succes met de verdere 
11,itgave van het maandblad, dat ongetwijfeld va? veel 1 

nut zal zijn voor de Nederlandsche weermacht tn het 
algemeen en voor den Vrijwilligen Landstorm in het 

1 bijzonder. 

Raamsdon kveer. 

Hoogachtend Uw dw. 
(w. g.) N. T. CARSTENS, 

Kapitein-Ad) udant. 

* * * De z. E. Heer J. J. Koopmans, Ger. Predikant, 
Voorzitter van het Comité va;; Actie "Recht en Orde" te 
Raamsdonkveer van wien wij in dit nummer het lezens
waardige artikel' over "Gezag" plaatsten, maakte uit~emend 
propaganda voor dit blad in Raai:nsdonkveer; mea 70 
abonné's tellen wij thans in deze kleme gemeente . 

Uitbouw. 
Het goede voorbeeld van de Zuidelijke Gewes4:el:ijke 

Commissies heeft navolging gevonden. 
Het "Landstormblad," eerst uitgegeven alleen voor Limburg, 

Brabant en de zuidelijke strook van Gelderland, verschijnt 
thans óók voor Twente, de Veluwe en de IJsel. 

Wij begroeten de verschijning van dit blad, van ons blad, 
als een belangrijke vooruitgang. 

Onze organisatie toont daarmee haar bestaanskracht. 
Zij bewijst dat er leven in zit. 
Dat zij óók een toekomst heeft. 
Geboren uit den nood der tijden, bleek zij in de oogen

blikken van spanning te zijn een dam tegen den storm der 
revolutie. 

Nu wordt hoe langer zoo meer duidelijk, dat de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm niet zal zijn een plant van korten 
levensduur, bestemd om te verdwijnen met het wijken van 
het gevaar, maar een blijvende instelling, opkomende uit 
de nationale gedachte, die zal medewerken aan den bloei 
en de onafhankelijkheid van ons dierbaar Vaderland. 

Daaraan wil ons blad medewerken. 
Wij gaan met onzen tijd mee. 
Klemmen ons niet vast, in star conservatisme, aan het 

oude, omdat het oud is 
Maar het goede willen wij houden. 
En Nederland heeft véél goeds. 
God gaf ons onze vrijheid, onze zelfstandigheid, gttf ons 

onder de leiding van Oranje, vrede en welvaart. 
Wij gaan mei onzen tijd mee. 
Maar wij verzetten ons tegen den geest van dezen tijd, 

wanneer die ons wil brengen tot losmaking van de banden 
die ons volk binden aan Oranje, tot prijsgeving van de 
rechten en vrijheden, zoo moeizaám gewonnen en duur be
taald; wij willen handhaven den -Olt.den band, in den loop der 
historie gelegd, en daartoe arbe1t:ièn om de leuze: 

Met God, voor Nederland en Oranje. 
Apeldoorn. F. JALINK Bzn . 

Een goed voorbeeld. 
Wij stellen ons voor het zoover te brengen, dat al onze 

leden lezers zijn van het Landstormblad. 
Dat zij àit blad beschouwen als hun orgaan, een bl~d, 

welks verschijning met verlangen wordt tegemoet gez·1en 
elke maand meer, een blad, dat zij gebruiken ook om daar
mee en daardoor de belangstelling van buitenstaanders in 
onze organisatie op te wekken en te verhoogen . 

Daatoe is noodig aller medewetking.. 
Zal ons blad kunnen bestaan, dan hebben we een groot 

aantal abonné's noodig. 
Hoe grooter dat aantal is, hoe meer ook de inhoud van 

het blad kan worden uitgebreid en dus medewerken ial tot 
het bereiken van het beoogde doel. 

Een goed voorbeeld gaf f(ampen. 

Rotterdam. 
* * De Heer Ellerkamp, Voorzitter van den Ned. R. K. 

De actieve Compagnies-Commandant en Plaatselijke Leider 
van Kampen de Heer W. Kouwe, nam voor .alle leden van 

1 
zijn Compagnie een abonnement. 

Borid van Dienstplichtigen "St. Joris", te Rotterdam be-
9 zorgde ons een belangrijk aantal abonnementen in deze stad. 

Leiden. 
*. * De Heer Lamers, Voorzitter der Plaatselijke Landstorm 

Co~missie te Leiden, doet moeite ter invoering van het 
-Landstormblad in Leiden en omstreken. 

Het Landstormboekje. 
* * * Bijzonderlijk bevelen wij aan het Landstormboekje 

van Kapitein Ut. J. M. Linden, toegevoegd aan den Inspec
teur van den Vrijwilligen Landstorm_. Geen i:f,structeur __ kan 

>r·.dit handige boekje missen. Het 1s verknJgbaar btJ de 
"• brukkerij Korthuis te s'Gravenhage. (f. 1.15 franco per post). 

Totaal voor 225 personen. 
Nog enkelen zoo, en het bestaan van ons blad is verzekerd. 
Dan moge in Brabant de belangstelling -~an de l~_den in 

de organisatie goed, in Limburg best ZtJn, OvenJse~ en 
Gelderland kunnen toonen, dat er nog beter dan best 1s. 

Hier ligt een taak voor onze Plaatselijke Leiders. 
En wij weten, dat zij die taak naar hun beste kunnen 

zullen afwerken . · , 
Aan den arbeid dan, mannen! 
Door den bloei van ons blad te 

ge den bloei van onze organjsatie. 

Apeldoorn. 

i" 

bevorderen, bev rdert 

F. JALINK Bzn. 
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Uit Neerlands Oosthoek. 
De schietwedstrijden zijn gehouden in "De IJssel" en op 

,,De Veluwe." 
De Plaatselijke- en de Verbandswedstrijden. 
Er was dit jaar veel animo. 
De lust tot schieten is er wel. 
Het ontbreekt te veel aan de gelegenheid. 
Natuurlijk konden de schietoefeningen niet zóó geregeld 

worden dat iede,een er aan kon deelnemen. 
Wie in den zomer werkt heel den dag, van den morgen 

tot den avond, en den vrijen Zaterdag niet kent, hij kan be
zwaarlijk zijn werk in den steek laten om naar de schiet-
baan te gaan, hoe graag hij ook wil. . 

Steeds is gezocht, voor elke Afdeelmg naar de ·meest 
geschikte dag en het meest geschikte uur voor de oefening. 

Maar altijd blijft het toch zóó, dat enkelen verhinderd 
zijn op den tijd, ~ie het meerendeel_s de_r leden het beste past. 

Een regeling, die allen voldoet, 1s met te maken. 
Dat verlangt trouwens ook niemand. 
Zij, die ten slotte niet mee kunnen doen, weten zeer 

goed, dat we hun o zoo gaarne ter wille zouden zijn, m
dien het slechts mogelijk was. 

En daarom schikken ze zich in het onvermijdelijke. 

Natuurlijk, er zijn er ook, die door geen enkele regeling, 
hoe mooi ook naar de schietbaan zijn te lokken. 

Bij wie de lust tot schieten ontbreekt. 
Maar daaronder zijn er velen, die wel wilden als ze maar 

konden. 
Want dit is gebleken, dat ons leger heel wat soldaten 

telt, die van schieten g~n kaas gegeten hebben. 
Een gevolg van gebn~k aan oefening. 
Sommigen waren maanden en maanden onder de wapenen, 

en schoten slechts een enkelen keer. 
En nu gevoelen ze er niets voor bij de schietoefeningen 

geregeld met sierlijken zwaai de aanwijsstok voor de schijf 
te zien bewegen, als zij schieten, terwijl een ander telkens de 
oranje of rood-wit-blauwe vlag te voorschijn weet te brengen. 

En komen dezulken nog eens een enkele keer op de 
oefeningen, van de wedstrijden, blijven ze geheel weg. 

Op een prijs hebben ze toch geen kans, de poedelprijs 
lokt hen niet. 

Dat zal dan ook voor een goed deel de verklaring zijn 
van het feit, dat b.v. in Zwolle 54 leden aan de oefeningen, 
maar slechts 26 aan den Plaatselijken Wedstrijd deelnamen. 

Toch moet de regeling van onze Schietoefeningen en óók 
van de Wedstrijden zóó zijn, dat zulke leden naar de schiet
baan worden getrokken. 

Zij moeten, zonder dat het karakter van den Wedstrijd 
verloren gaat, een kans krijgen om een prijs, zij het slechts 
een prijsje, thuis te brengen. 

Het best lijkt ons daartoe de indeeling in klassen. 
Reeds is voor den verbandwedstrijd deze indeeling 

toegepast. 
En naar het ons voorkomt, met succes. 
Wie in den Plaatselijken Wedstrijd een prijs had behaald, 

werd ingedeeld in Klasse A. De anderen schoten in Klasse B. 
Voor beide klassen werden de prijzen beschikbaar gesteld 

in verhouding tot het aantal deelnemers. 
Scheen deze regeling in den eersten opslag voor de goede 

schutters nadeelig, bij nader inzien bleek dit toch niet het geval. 
. Want wie geen kans heeft op een prijs, komt er zoo ge

makkelijk toe, weg te blijven. En hoe minder schutters, hoe 
minder prijzen. 

Feitelijk brachten dus de B-schutters hun eigen prijzen mee. 
' ::: !k 

Nu bestaat de mogelijkheid; dat er onder onze leden zijn, 
die nog andere middelen weten, om animo op te wekken. 

Voor hen is er alle gelegenheid, om hun meening te 
maken tot algemeen eigendom en tot onderwerp van 
bespreking. 

De kolommen van ons blad staan er voor open. 
We staan plaatsruimte af aan elk daarvoor ingekomen 

schrijven, of wel, we verwerken de naar voren gebrachte 
ideeën in ons eigen artikel. 

Dus alweer aan het werk, mannen! 

Niets is bestendig! 
Ook niet in onze organisatie. 
't Wisselt al! 
Soms zéér tot onzen spijt. 
Vooral, wanneer het de werkers in onze organisatie zijn, 

die heengaan. 
Wij gevoelen dat als een verlies. 
En twee van zulke verliesposten moest met 1 October 

,, De IJssel" boeken, 
De Compagnie Zwolle verloor haar commandant. 
De Heer Stellingwerff vertrok naar Veendam. 
Noode zag Zwolle hem heengaan. 
Drie jaar lang was de leiding van Zwolle in handen van 

den Heer Stellingwerff. 
En daarmee in goede handen. 
Nauwkeurig werd de administratie gevoerd. 
Tot in het kleinste. 
Nauwlettend werd acht gegeven op allen, die zich kwamen 

' vestigen of met onbepaald verlof thuis kwamen en zij, die 
voor aansluiting bij den B. V. L. in aanmerking kwamen, 
werden bezocht. 

De Heer Stellingwerff hield contact met zijn mannen. 
En hoezeer zijn leiding werd gewaardeerd, bleek aan den 

avond van 21 September, toen we, na afloop van den 
Verbands-wedstrijd, bijeenkwamen in de groote zaal van 
St. Jozef, om afscheid van elkander te nemen en door 
menig hartelijk woord zoowel als door stoffelijke blijken 
van waardeering aan het licht kwam hoe hecht de band 
was, waarmee de Heer Stellingwerff en de Compagnie 
Zwolle waren verbonden. 

Ook de Compagnie Apeldoorn zag zijn Compagnies
Commandant heengaan. 

De Heer Roggeveen is overgeplaatst naar Amersfoort. 
Daardoor zag hij zich genoodzaakt een arbeid van jaren 

lang neer te leggen. 
De Heer Roggeveen heeft zich gegeven met heel zijn 

hart, aan de weerbaarmaking van ons volk. 
Eerst door "Volksweerbaarheid". 
Later, in 1914, in den Vrijwilligen Landstorm. 
Toen in 1919 onze Bij zonderen Vrij willigen Landstorm 

werd georganiseerd, was het weer de Heer Roggeveen, die 
zich gaf, die al zijn vrijen tijd beschikbaar stelde voor de 
propaganda en organisatie in de Compagnie Apeldoorn. 

Voor het instituut van de Voorgeoefeningen was het al
weer de Heer Roggeveen, die zich beschikbaar stelde en 
met veel tact de leiding op zich nam. 

Nu legde hij slechts noode dien arbeid neer. 
Wij twijfelen niet, of zijn rust is slechts tijdelijk. 
Iemand als de Heer Roggeveen kan niet stilzitten, waar 

zóóveel arbeid te verrichten is. 
Mist Apeldoorn hem noode, Amersfoort zal zijn krachten 

weten te gebruiken en te waardeeren. 
Mannen als de Heeren Stellingwerff en Roggeveen 

gaan verloren voor de ééne plaats, maar de andere wint 
hen, ze blijven behouden voor het groote geheel, en het 
zijn zulke mannen, die de groote kracht zijn van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm . 

Apeldoorn. F. JALINK, BZN. 

Kaartlezen. 
* * * .Eenigen tijd geleden verscheen de vierde druk van !tet lezm en 
het gebmik va11 milt"taire- _fiets- en wandelkaarten van de hand van den 
luitenant-kolonel R. W. Wijnmalen. 

'l'en zee1ste knnnen wij dit boekwerkje, vooral aan kaderland
stormers en kaderleden, alsook aan reserve officieren, aanbevelen. 
Het is beknopt, duidelijk en prettig geschreven. 

(Prijs f0,30, franco per post van het bureau Mavors te Eibergen, GldJ. 
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De Motordienst. 
Zo,Jals U misschien bekend is, bestaat et· hier te lande een 

Vrij willig Landstormkorps "Motordienst." Het doel van deze instelling 
is tweeledig: 

le. Steun aan het wettig gezag in dagen van revolutiomrnire 
woe ingen en onder andere moeilgke omstandigheden (b.v. ~taking 
bij de spoorwegen, posterijPn en telegraphie) door beschikbaarstelling 
van een aantal betrouwbare automobilisten (chauffeurs) en motor- , 
rijders met of zonder automobiel of motorrijwiel, ten einde de 
regeering in staat te stellen de levensorganen v~ n den staat te 
laten functioneeren. 

2e. Het leveren van personeel en materieel voor automobieltreinen 
in tijden van oorlog, teneinde de kameraden aan het front van 1 

levensmiddelen, munitie en al het benoodigde te voorûen en tot 
het vervoer van gewonden, voorts het leveren van ordounansen
motorrijolers voor het snel overbrengen Yan berichten. 

Men behoeft den blik niet zoo heel ver buiten onze grenzeH te 
richten om het groote belang van toet.reding tot het korps, met het 
oog op eerstg,moemd duel te beseffen. Het zou feitelijk dringend 
noudig m,ieten worden geacht, dat ieder ordelievend burger, die 
daartoe in staat is, zich bij deze org,tnisatie aansluit, teneinde het 
revolutie-gevaar te helpPn bezweren. 

Het is werkelijk te betreuren, dat velen, die dit terdege inzien, 
zich uit gernakzut:ht of om een of ander gewoonlijk ondergeschikte 
reden, van aansluiting onthouden en denken te kunnen vobtaan 
met de vage toezegging, dat zi.J wel zul/m komen als liet eenmaal 
zoovei· is. Zij varg ... ten echter dat het algemeen belang daarmede 
weinig is geba"t, omdat met vage loezeggiugen m goede bedoeli11gm 
gem oi;r.;anisatie ka11 worden opgebouwd, en men z,tl moeten toe
geven, dat organisatie het eenige deugdelijke middel is tot hand
having der orde. 

Bovengenoemde motieven klemmen nog meer bij de voorbereiding 
voor een oorlog, waarin ons lancl kan worden betrokken en in elk 
geval de nood werkelijk het hoogst is. 

Jlhgen wij de oogen s!uüm m werkeloos blijven? 
Als lid van het korps kunnen worden aangenomen: 
le. Zij die ui.et militie- landweer- of reserveplichtig zijn: zi j 

sluiten eene schriftelijke verbintenis voor den duur van twee, drie 
of vier jaren en nemen daarmede de verplichting op zich Nnmaal 
per jaar deel te nemtn aan een oefening welke hoogstens éé11 dag 
duurt. 

2e, Zij, clie militie- landweer- of reserveplichtig zijn rloclz lum 
eente oe/e11tijd ht:bhen volbaclt!. Zij verbinden zich eveneens voor 
den tijd v>1n twee, drie of vier jari-,n. Deze personen gaan geheel bij 
den Landstorm over en zijn verder nij van herhaling ,oefeningpn 
bij het onderd0 el waartoe zij hebben behoort. Deze persunPn kunnen 
alleen een verbintenis aang,tan, indien zij een personen- of vrachtauto 
kunnen besturen. 

Indien de verbintenis zoowel van de onder 1 als 2 genoemde 
niet één maand vóór baar beeindigiug wordt opgezegd of yerbroken 
wordt zij met één jaar verlengd. 

3e. Zij die militie- landweer- of reserveplichtig zijn, hun eerstP 
oefening hebben volbrncht en bij schriftelijke toezegging de ver
plichting op zich nemen om in tijden van revolwionaire woelingen 
onder de wapenrn te komen. Zij blijven echter organiek behooren 
tot het legeronderdee l waarbij zij staan ingeschreven. Zoodrn het 
leger mobiliseert komen zjj dus hierbij onder de wapenen. De onder 
2 gPnnemden komen et;hter bij den Motordienst onder de wapenen. 

Zij die in het leger een rang hebben bekleed, beneden die Yan 
officier worden bij het korps in deze rang gehandh~afd. 

De leden genieten bij bun opkomst in werkelijken dienst in ver
band met buitengewone omstandigheden buiten en behalve hnn 
tractement, hetgeen gelijk is aan het minimum salaris v::in een 
sergeant zijnde, fl. 1250, een toelage van f 4. - per dag voor onge
huwden en van f ti. - per d,1g voor gehuwden en kostwinners. 

Zij die wenschen toe te treden als lid van de afd. Limburg 
kunnen verdere inlichtingen ontvangen op het bureau drr afdeeling 
Limburg, Breedestrnat 7 Maastricht. 

Maaastricht. GRUM:MEH 

S ergeant der .lnjanlerie, 
Ged. b. d. ilfotordü:nst. 

1 Omslag met advertentiën. 
Het November-nummer verschijnt met een omslag van advertentiën

Wij roepen aller medewerking in om advertentiën voor dezen omslag 
te krijgen en deze op te geven aan den Heer KOOPS te Venlo, 
Houtstraat No. 1, die gaarne alle inlichtingen omtrent grootte en 
prijzen verschaft. 

1 

1 Historie en Annexatie ! 

Alhoewel de laatste maanden het drijven der Annexionisten is ver
minderd en het gezond verstand onzer Zuidt!rburen de ov.:rhand begint 
te herkrijgen op dl! landhongerkoorts (gevolg van de overwinnings
roes), lijk:t me toch h~t onderwerp actuc:el gc:noeg om er een Ue
schiedkundig onderzoek over te publiceeren. Immers: 

,,en 't Recht, in hun herten geborgen. 
ontnam hun de vreeze voor 't nakend gevaar, 

ontnam hun de vreeze voor morgen"· 
(Gezelle). 

Teneinde een zuiver historisch inzicht te verkrijgen zullen wij eens 
nagaan: 

le. Het ontstaan der tegenwoordige provincie Limburg. 
2~. De verhouding tot Nederland en België. 
Dè opvolger van Karel den Groote was Lodewijk de Vrome, in 

alles het tegendeel van zijn voorganger. Het groote rijk, door Karel 
g<!groadvest spatte dan ook weh.tra uit elka&r en na verloop van 
een paar eeuwen was het stuk, d 1t bij de oorspronkdijke verdeeling 
NeJer-Lotharingen heette, in verschillende staatjes verdeeld, elk onder 
een zdfstandig vorst of heer. 

Volgens de kaart dier tijden heette een dezer stukken Limburg. 
Doch slechts een zeer, zeer klein gedeelte van ons tegenwoordig 
Zuid-Limburg hoorde daartoe. Dc1t vroegste Limburg was een hertog
dom en strekte zich Zuidwaarts uit tot Verviers. Dat is het aller
eerste, wat van Limburg bekend is. 

Het zou ons te ver voeren, hier uit te pluizen hoe langzamerhand· 
de Heerlijkheid Valkenburg en andere toen nog vrijstaande deelen 
bij het oorspronkelijke Hertogdom zijn gevoegd. Voor ons is het 
vold ,iende te weten, dat tijdens de regeering van Karel V het hertog
dom Limburg deel uitmaakte van de 17 Nederlandsche gewesten. 

Tot het toenmalige Limburg behoorden o.a. de stad Maastricht en 
het grootste gedeelte van Zuid-Limburg. 

Het Noorden van Limburg behoorde echter tot het Hertogdom 
Gdda. Als voornaamste plaatsen van het Hertogdom vermeldt de 
G<!schiedenis o.a. Venlo en Roermond. 

De verschillende veldtochten en vredesverdragen der 16 en 17e 
eeuw brachten in dien staatkundigen roestand geen noemenswaardige 
verandering. 

In 1713 werd echter ons Noord-Limburg in driëen gedeeld. Twee 
dezer deelen omvatten voorname stukken n.l. 

I. Staat Opper-Gelder. (Hiertoe behoorden o.a. Venlo en Stevens
weerd). 

ll. Oostenrijksch Opper-Gelder (o.a. Weert, Roermond, Wessemr 
Nederweert). 

Deze toestand bleef bestendigd tot 1795 In 1789 barstte de Fransche 
Revolutie uit en in 1795 werd ons land onder den naam Bat 1afsche 
Republiek, wij kunnen wel zeggen een wingewest van Frankrijk. 

Bij de indeeling in departementen werd het grondgebied van Limburg 
over het Departement de la Meuse lnférieure en het Departement de 
la Roer verdeeld, en ook gedurende dat tijdvak, slond Limburg in geen 
enkele staatkundige betrekking tot het tegenwoordige België. 

Na den val van Napoleon in 1813, werden door het Weener congres 
Noord- en Zuid-Nederland vereenigd tot één koninkrijk onder Willem I. 
Verschil in godsdienst, taal enz. maakten echter een duurzame_ yer
eeniging onmogelijk, en de opstand in 1830 leidde tot een defm1heve 
scheiding in 1839. 

Toen pas ontstond met de staatkundige eenheid ook de naam "België" 
Bij die afscheiding verzochten de Belgen aan de commissie yan af
scheiding om hun o.a. toe te wijzen Limburg. De conferentie ver
klaarde dit verzoek echter niet inw1lligbaar, omdat België geen 
historisch recht kon doen gelden. 

Limburg werd toegewezen aan Koning Willem 1. Dus sinds 1839 
is Limburg een provincie van Nederland, al moet volledigheiJshalve 
ook nog vermeld worden, dat Limburg tot 1867 deel uitmaakte van 
den Duitschen Bond. 

Zoo zien wij dus, dat het ontleedmes der onpartijdige historie meer 
dan voldoende weerlegt het schermen met krachtwoorden als: ,,on
recht van 1839" enz. Voor de zoo gewenschte en ook noodige samen
werking tusschen de beide landen is het van het a_llergroo!~te ~~lang, 
dat de Belgen leeren inzien, dat Nederland en Lmzburg een ZlJn ge
weest, één zijn en één willen blijven, terwijl ik geloof dat de geest 
van Nederland, speciaal van Limburg, het best wordt geteekend door 
de volgende regels van Gezelle: 

"Wij zijn bereid, in eere en vrede 
te leven vrij, naast elkandeen; 

maar wee den voet die, waar 't één schrede, 
misterten dorste op onze tee'n". 

Nederweert. FElJEN 
Res. 1 e Luitenant der Intanterie~ 
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,fae1lwerkzaamhe!_d !n. de beweging van den Bijzonderen / 
' Vr1Jw1lhgen Landstorm. Sedert eenige maanden vaart een revolutionaire storm 

Fascisme. 

van een zeer zonderling aanzicht door vele landen van 
~ De kracht van deze organisatie ligt in het doel, dat de Europa. Het is niet de verwezenlijking der barbaarsche 

lede;-; vereenigt, n 1. de belanglooze beschikbaarstelling ten idealen van sovjetisten of hun handlangers, maar de ,eactie 
dienste van de handhaving van het wettig gezag . erop: de bedwinging der revolutionnaire idée door hun 

Doch uit organisatorisch oogpunt is het dienstig ook op felste tegenstanders, de nationalisten en de. monarchisten 
de bijkomstigheden te letten. En dan is het van beteekenis, der landen, waarin thans het fascisme wortel aan het schieten 
om zooveel eenigszins mogelijk is, den leden de gelegen- is. En deze reactionnairen deinzen in hun beoorloging voor 
heid te verschaffen zelf iets tot opbouw en versterking van niets terug: zij bevechten hun vijanden te vuur en te zwaard, 
het instituut te verrichten. Het moet~n niet weinigen zijn, onwettelijk en spottend met het meest eenvoudige burger
die alles willen doen. Arbeidsverdeeling moet zooveel mo- fatsoen. 
gelijk betracht worden. 

Bij de schietoefeningen en wedstrijden is dit zeer goed 
mogelijk. Daar kan men voor elke afdeeling een Commissie 
van Bijstand uit de Vrijwilligers, goed gebruiken. Wat zulk 
een Commissie al niet zou kunnen doen, wil ik hier niet 
voorschrijven; dit is voor elke plaats verschillend. Te regelen 
en te arrangeeren valt er gewoonlijk heel wat. 

Ook op de huishoudelijke vergaderingen van de afdee
lingen kan veel bereikt worden, wanneer men de ouder
wetsche stijfheid eens opzij zet. Laat de mannen maar eens 
los komen met hun meeningen en beschouwingen. Dan leert 
men elkander goed kennen en waardeeren. 

De kracht van onze mannen schuilt in hun eenvoud. 
In kritieke dagen, kan de leiding nooit sterk genoeg 

zijn Ieder haakt dan daar naar. Maar zoolang wij daaraan 
niet toe zijn - God moge dit steeds verhoeden - moet 
in een spontane en vrije beweging als de onze, niet alles 
van bovenaf komen. 

Soepele leiding~ gepaard aan zelf werkzaamheid der leden 
zij één onzer idealen! 

0. F. Boulogne. 

De nieuwe koers. 
Teneinde verwarring in verschillende volkslagen te voor

komen en het landstormblad langzaam aan in de nieuwe 
koers te brengen, welke bij de uitbreiding voorzat, veran
deren wij eenigzins het hoofd van dit maandblad. 

Zoowel den inhoud van deze aflevering als de steun, 
welke onze medewerkers blijven toezeggen, mogen tot be
wijs strekken, dat wij geenszins door deze koersverandering 
onze sympathie en onze steun voor alle landstorm-instituten 
zullen laten varen. Integendeel! Alhoewel het vooroefenings
en het anti-revolutie-instituut in wezen geheel en al ver
schillen en niets met elkaar uitstaande hebben, is de wissel
werking in de meeste plaatsen en streken tusschen beide 
instituten te groot om deze over het hoofd te zien. Er zijn 
echter gevallen, dat de scheiding ertusschen volkomen te 
noemen is. 

De Redactie. 

Wat is het fascisme? 
In de lente van het jaar 1919, dus even na den wereld

oorlog sloten zich te ,Vlilaan en daarna 80k te Turijn eeriige 
groepen burgers aaneen, teneinde de excessen van de com
munisten en het politieke geknoei der zwakke ltaliaansche 
regeering, desnoods met geweld van wapens te beteugelen. 
Weldra sloten zich hierbij vele werklieden en vele landbouwers 
aan en het fascisme verbreidde zich als een besmetting over 
geheel Italië. Een Italiaan is strijdlustig, opgewonden en 
houdt van uiterlijk vertoon. Duizenden en duizenden jonge
lingen waren uit een overwinnings-oorlog thuis gekeerd en 
schermden met holle frazen en imperialistische tendenzen. 
Het fascisme had weldra een vruchtbaar terrein. Als her
kennings-teeken droegen de fascisten.... een zwart hemd, 
niet alleen de heetgebakerde jongelui, maar ook oude 
generaals en deftige afgevaardigden. 

De slappe houding der regeering en de ingevreten amb
tenarij verklaren eenigszins, dat burgers, boeren en arbeiders, 
die van huis-uit immer een rechtzinnige politiek hadden 
gevoerd, dusdanig .... ,, overstag" gingen. 

De ex-socialist Mussolini, behept met extremistische am
bitie's, werd de organisator en de leider der Italiaansche 
fascisten. 

Hij trok met duizenden gewapenden, deels met geweren, 
deels met knuppels, op naar Rome, terwijl een trein van 
automobielen en mitrailleurs hen vergezelden. Het fascis
tische leger was uitnemend geoutilleerd. Zij bezaten zelfs 
,, vech ttroepen ". 

De regeering in Rome trad af, nadat de koning geweigerd 
had om den staat van beleg af te kondigen. 

Een nieuwe regeering werd gevormd met Mussolini als 
voorzitter en tevens minister van binnen- en buitenlandsche 
zaken, welke combinatie wel een unicum in de Europeesche 
parlementaire geschiedenis beteekent. 

Als een groeiend vuurtje liep deze reactie tegen 
communisme en dergelijke extremiteiten, door geheel ~u
ropa. In nauwelijks één maand (half October-half November) 
onslonden fascisten-organisaties in Beieren, Hongarije, 
Oostenrijk en Checho-Slowakye. 
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In Zweden deed een kolonel van den generalen staf open
lijk een oproep tot vorming van een dergelijk korps en in 
Engeland waarschuwde de bekende econoom Wells tegen 
fascisme in het phlegmatieke eilanden-rijk. 

Hoe dient onze houding in deze beweging te zijn? 
Dienen wij ook te streven naar onwettelijke en fanatieke 

pogingen om ons nationalisme en het staatsgezag te be
vestigen en de actie onzer tegenstanders met alle middelen 
te bestrijden, ons spiegelend naar Italiaansch voorbeeld, 
hetwelk "het doel heiligt de middelen" voorhoudt? 

Dienen wij, zooals in het citroenen-land gebeurde, treinen 
te laten derailleeren, rijksbetaalkassen te plunderen, revolu
tionnaire vergaderingen uit elkaar te knokken en revolution
naire kopstukken een pak slaag of een rivier-douche te 
verstrekken? 

Dat alles ware de grootste dwaasheid, welke ooit in Neder
land zou vertoond worden. De moord op de "Witten" en 
op Oldenbarnaveldt zou daarbij nog een kleinigheid te 
noemen zijn. Het zou niet een zwarte bladzijde in onze 
geschiedenis beteekenen, maar het zou een zwart boekdeel 
vormen. 

Wij, en hierdoor bedoel ik vooral de bijzondere vrijwilligers 
bij den landstorm, ( dus de verlofgangers, die vrijwillig tijdens 
een poging of uitbarsting eener omwenteling onder de 
wapenen komen) wij dienen alleen op te marcheeren, in
dien er werkelijk gevaar is en geen ander middel meer 
mogelijk. Wij dienen niet te prikkelen en niet te provoceeren, 
wij dienen nog veel minder naar den kant van het onwet
telijke ove, te hellen. Wij zijn juist de beschermers der 
wetten. En zelfs indien wij ooit in actie zouden komen, 
- wat God verhoede - ook dan nog dienen wij ons te 
beperken en waardig en bedaard te gedragen. ,,Als 't moet", 
kennen wij geen gevaar, geen consideratie en geen lank
moedigheid .... doch immer binnen de perken van de wet 
en de daaruit voortspruitende bepalingen van het wettelijke 
staatsgezag. 

Onze leuze zij dan ook: ,,In Nederland nooit fascisme"! 

In aansluiting met bovenstaande moge hier tevens een 
woord van ernstig protest klinken tegen de uitdagende en 
insinueerende wijze, waarop in den laatsten tijd een onzer 
eerste voormannen uit de organisatie der bijzondere vrijwil
ligers in een gedeelte van de Nederlandsche pers is bejegend, 
welke hem met Mussolini vergeleek. 

Hij, die dat schreef en aan duizenden lezers wilde inlepelen, 
gaf een bewijs, dat hij eenerzijds het Nederlandsche volks
karakter absoluut niet kende (wij zijn te nuchter en te door
dacht om fascistische cabriolen uit te halen), en dat hij 
anderzijds van den bijzonderen landstorm in het geheel 
niet, noch in de groote lijn, noch in een markant detail, op 
de hoogte was. 

Dergelijke menschen zijn of terwille van een seP.tatie-bericht 
incompetent, of ...... zij gevoelen uit antiphatie, klein-
geestigheid en gebrouw van eigenbelang en verwaandheid .... 
een weinig tot het openen eener. . . . hetze. 

GRAAFLAND. 

Overijse! en Gelderland. 

Aangemoedigd door het succes van dit maandblad zal in 

de naaste toekomst voor Overijse! en Gelderland een afzon

derlijk landstormblad onder redactie van den Heer Jalink te 

Apeldoorn verschijnen. Deze jonge loot van dezen jongen 

stam goed heil en veel moed! 
Dé Redactie. 

Waakzaamheid vereischt. 
De vermoedelijke gang van zaken in Duitschland dringt tot de 

vraag of we ons ingedacht hebben wat hier te lande gebeuren kan, 
indien ,ta enkele maandm de economische inemsturtàig va11 onzen ooste!ziken 
uabuur een fez't wordt. 

Denke men toüh niet, dat, het dan over onze grenzen rustig blijft. 
Dan kunnen allerlei dingen gebeuren, dingen die hun terugslag 
ook bij ons zullen doen gevoelen. Ook ons land is niet vrij van 
elementen, die gretig de gelegenheid zullen aangrijpen om wanorde 
te stichtPn en dz'e achter dz'e wanorde de dictatuur van een klez'ne m111der
liezd lokkend zim we11km. Na '18 heeft zich een streven geopenbaard om 
zich op dergelijke gebeurtenissen voor te bereiden. Burgerwachten 
werden schier OVP,ra.l in het leven geroepen en voor het geheele land 
schiep men den bijzonderen vrij willigen landstorm. Maar wij meenen 
hier en daar teekenen te zien van verminderde belangstelling; er wordt 
soms gevraagd of de burgerwachten nog wel noodig zijn. 

Wij gelooven dat beide nog zeer noodig zijn, maar dit geldt vooral 
van den bij zonderen vrij willigen landstorm. 

Voor de burgerwachten is het geven van een algemeen antwoord niet 
zoo eenvoudig. Deze instellingen hebben een zuiver plaatselijk karak
ter; zij treden niet op buiten de eigen gemeente. Of ze dus in een be
paalde gemeente noodig zijn, kan alleen plaatselijk worden beslist. In 
de eene gemeente zal het antwoord bevestigend moeten luiden, in de 
andere zal het ontkennend kunnen zijn. Is de bevnlking· rustig van 
aard, zijn er geen of zeer weinig revolutionnair-gezinden, liggen de 
gemeenten niet vlak bij de Oostelijke grens, zijn ze ook niet gemak
kelijk bereikbaar uit naburige roerige gemeenten, dan, zoo zouden we 
zeggen, is er niet veel reden de burgerwacht in stand te houden. 

In de tegenovergestelde gevallen wel. 
Van meer beteekenis is de instandhouding van den bij zonderen vrij

willigen landstorm. Diem veld van actie bepaalt zich niet tot een enkele 
gemeente; die macht is verplaatsbaar; ook beter geoefend en derhalve 
opgewassen tegen gevaren van ernstiger soort. Aan dat instituut mag 
ziooral bij onze tegmwoordz'ge legerorganisatie - voorloop(g· nog niet 
worden ge1 aak/. 

De Standaard, 18 October 1922. -
e achteruitgang van het socialisme. 

Toen het "Volk" zijn "daverenden gelukwensch" uitspraak over 
den uitslag der Kamerverkiezing te Amsterdam - al ging het so
cialistische stemmenaantal daar achteruit - uitte het zijn teleur
stelling over Rotterdam en weet de nederlaag aan de onvastheid 
van de gemeentepolitiek aldaar. 

Hierdoor is het "Volk" in conflict gekomen met het Rotter
damsche dai:;blad de "Voorwaarts", die het hoofdorgaan der S.D.A.P. 
fel te woord staat en het "Volk" cijfers voorhoudt ten bewijze, dat 
de S.D.A.P. niet alleen te Rotterdam maar bijna overal is achter
uit gegaan. 

Het blad geeft de volgende cijfers: 
Rotterdam liep terug van 43.3 pct. tot 33.6 pct., een verminde-

ring van 28.8 pct. van ons kiezerskorps. 
Den Haag daalde van 31.5 pet. tot 25 pct" teruggang 26 pct. 
Leiden daalde van 15.5 pct. tot 12.2 pct., teruggang 27 pct. 
In deze beide districten is de daling reeds ongeveer gelijk aan 

die in Rotterdam. Sterker echter was zij in Gelderland (Arnhem
Nijmegen), waar we terugliepen van 20.2 tot 14.8 pct. of met 
36.5 pct. 

:Friesland van 31.7 op 24.1 pct. of met 31.5 pct. terug. 
Drente van 32 op 23.9 pct. of met 34 pct. terug, en Dordrecht 

van 32.4 pct. op 17. 7 pct. 
Tot zoover de "Voorwaarts". 
Dat de S. D. A.P., een partij die leven moet van ontevredenheid 

en ontevredenen, in dezen tijd van malaise en werkeloosheid. die 
zoovelen bitter stemt en zoovelen het evenwicht in hun redeneer
vermogen doet kwijt raken, toch zooveel stemmen verloren heeft, 
stemt tot vreugde, 

Hieruit blijkt wel dat velen het revolutz'onnair en ongodsdienstig 
karakter van het socialisme hebben leeren inzien. 

Nieuwe Koerier 15-7-'22. -
Adressen. 

Nogmaals vestigen wij de aandacht op adresveranderingen 
en op een beperkte oplage der drie eerste nummers van 
dit maandblad, welke aan nieuwe abonné's, zoolang de 
voorraad strekt, gratis zullen toegezonden worden. 
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Uit West Brabant. 
Wil een blad er ingaan, dan moet het behalve zware 

hoofdartikelen, berichtjes hebben uit de buurt van den 
lezerskring, of, om in den militairen stijl van een Land
stormblad te blijven, l-ehalve het doffe gebrom van een 
dikke Bertha hoort men graag eens het getik van de lichte 
mitrailleur. 

Onze eenvoudige mannen van "te lande" hooren wellicht 
het laatste nog het liefst, en al hebben ze er met hun neus 
bijgestaan, dan willen ze de geboorte van het kalf met vijf 
poolen toch nog eens in hun krant bezien. Waarmede ik 
maar zeggen wil, dat er in ons Landstormblad een beetje 
lichtere kost moet worden opgediend; en omdat ik er zelf 
mede aansprakelijk voor ben, dien ik er mee voor te zorgen. 

Men kan van het Nederlandsche Volk veel kwaads en 
veel goeds vertellen, maar men zal nooit kunnen beweren, 
ten minste niet met grond van waarheid, dat het een mili
tair volk is. 

De meest teekenende zinspreuk, die ik er in dit opzicht 
ooit van gehoord of gelezen heb, staat in de kop van dit 
blad: als 't moet! 

Als 't moet, is hij bereid tot alles, zelfs tot het schieten 
op menschen, maar "luisteren" er naar doet er geen een; 
hij blijft op zijn land, bij zijn spa en zijn pijpke. Zoo is 
het ten minste in Brabant en Limburg. 

Als 't moet, is hij bereid, zoo was het in vroeger jaren 
en ook in latere dagen. Vóór alles gaat bij hem de orde 
en de vrede, het werk en zijn huisgezin, zijn land en zijn 
kerk. 

Als 't moet, zal hij dat alles verdedigen, ook met zijn 
geweer, maar vóór alles zoekt hij zijn geluk in eenvou
digen arbeid, zoete rust en tevredenheid. 

Als 't moet, komt hij op, bij den eersten oproep, maar 
hij blijft liever thuis, en hoopt, dat de rest van Nederland 
zoo verstandig zijn zal hem thuis te laten. 

Als 't moet, zal hij vechten, zonder te vragen of hij het 
winnen zal, alleen omdat het zijn plicht is, en hij zijn 
land en zijn volk lief heeft, maar hij hunkert naar het einde, 
en zucht verlangend naar zijn land, zijn spa en zijn pijpke. 

Alles samen genomen valt de organisatie van de Bijz. 
Landstorm in het West Brabant Verband mee. 

De adreslijsten kloppen, de plaatselijke leiders en secre
tarissen werken vlot mee. Schietwedstrijden worden bijna 
overal gehouden, er is eens vergaderd, ieder heeft zijn 
belangen eens gezegd, er is in één woord samenwerking, 
vertrouwen en goede moed. Wat wil men nog meer? 

Jammer, dat er op enkele plaatsen nu eens niemand is, 
die het kleine werk van het groote doel niet verrichten wil. 

Het wachten is nu op een enkeling, anders konden we 
zeggen, de zaak is àf. Ik heb vragenlijsten rondgezonden, 
en bij invulling en toezending daarvan krijgen we van zelf 
een volledig verslag van den toestand is West-Brabant. 

Als alles binnen is, maak ik er een overzicht van, en 
publiceer het op deze plaats. Het oordeel is dan aan het 
publiek, de Landstormers ter plaatse kunnen dan hun leiders 
of die het zijn moesten, zelf maar eens aankloppen. Misschien, 
dat het helpt! 

Ik ben laatst, einde October, in "bezet gebied" geweest. 
Bezet gebied is Gilze. D.w.z. Gilze behoort landstormelijk 
bij de Meierij, ofschoon het historisch, kerkelijk en maat
schappelijk bij de Baronie van Breda hoort. Enfin, dat zijn 
zoo van die restjes militaire techniek, die voor den een
voudigen burgerman onbegrijpelijke wijsheid zijn. 

Het was er prijsuitdeeling over de schietwedstrijd van de 
Lsm.-afd. Gilze. In het ruime, mooie patronaatsgebouw van 
Landstorm en Burgerwacht vereenigd. Er werd een hartig, 
opwekkend woordje gesproken door den leider der afd., 
door de secretarissen van beide verbanden en ter veraan
genaming eenige mooie filmen uit het soldatenleven afge
draaid. Het was een nuttige én aangename avond en er 
was veel belangstelling, ook van autoriteiten. 

Breda. JOS. VAN GENK. 

Van niet geringe beteèkenis. 
(Landstorm-Commissiën) 

Hier en daar rijst wel eens de vraag of de Landstorm
Commissiën wel voldoende reden van bestaan hebben. Het 
antwoord daarop is, dat zonder het twintigtal Gewestelijke 
en zonder de honderden Plaatselijke Landstormcommissiën, 
de organisatie eenvoudig niet kan bestaan ; zij zijn het 
cement, de ruggegraat van het Instituut 

De leden der Commissiën zijn de vertrouwens-mannen 
der vrijwilligers, de intellectueele voorgangers. Dit vertrouwen 
hebben zij niet verkregen door hun lidmaatschap der com
missie, maar hadden zij reeds doordat zij in min of meer 
ruimen kring leiding gaven aan het godsdienstig, staatkundig 
of maatschappelijk leven. 

Bij de moeilijkheden, waarmede een jonge instelling als 
als de Bijzondere Vrijwillige Landstorm steeds te worstelen 
heeft, is de ruggesteun van invloedrijke personen niet te 
ontbeeren. 

Deze moreele en daadwerkelijke steun heeft de organisatie 
doen bloeien en de instandhouding van het instituut zal 
afhangen of er ook in de toekomst voldoende levend verband 
zal zijn tusschen de afdeelingen en de Landstorm-commissiën. 

Doch een voornaam deel van de taak der commissiën 
kan pas tot gelding komen bij opkomst der vrijwilligers 
voor handhaving of herstel der openbare orde en rust. 

Dan, als de Friesche kerels zullen staan op het Katten
burg te Amsterdam met het geweer in den vuist en de 
kloeke Limburgers de stations te Rotterdam bewaken, is er 
voor elke Landstormcommissie veel werk aan den winkel. 

Dan zullen zij zorg moeten hebben voor de achtergebleven 
familie. · 

Dan zal de weduwe, wier kostwinnende zoon is uitge
rukt, niets te kort mogen komen en moeten weten, waar 
het adres van haar jongen te vinden is. Dan zullen onze 
mannen hooren, dat hunne vertrouwensmannen, gedragen 
door de publieke opinie, bij "moeder de vrouw" een goed 
woord zullen spreken en een goed hart toonen. Al was het 
slechts om dat ééne, de Bijzondere Vrijwillige Landstorm kan 
de Commissie nimmer missen. 

Den Haag. G. P. BOULOGNE. 

Jonkheer von Bose. 

Jhr. E. von Bose, gep. Luitenant-Kolonel tit. N. I. L., 
vierde dezen maand zijn 70sten verjaardag. Deze eminente, 
Nederlandsche persoonlijkheid van het oude ras en den 
sterken stam is secretaris van de vereeniging "Volksweer
baarheid" en redacteur van het orgaan "Allen Weerbaar". 
Alhoewel oud van jaren, werkt hij nog onvermoeid in deze 
dubbele betrekking en kan men schier wekelijks zijne op
wekkende artikelen in "Allen Weerbaar" lezen. Hij is een 
enthousiast, een idealist van de goede soort en een echte 
vaderlander. Enorm-veel droeg hij bij tot verspreiding der 
weerbaarheids-gedachte in ons zoo vaak anti-weerbaar-denkend 
vaderland, waar zoovelen niets willen zien en niets willen 
hooren als een persoonlijk offer gevraagd wordt. Hij stond 
steeds in de eerste gelederen om zoowel tegen een buiten
landschen als tegen een binnenlandschen vijand het Neder
landsche territorium en het staatsgezag te verdedigen. Hem 
onze hulde en nog vele jaren! 

DE REDACTIE. 

c NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 



28 

Rotterdam. 
(Belangrijke Vergaaering) 

HET 

Op 13 October j.l. belegde de gew. landst. comm1ss1e 
"Rotterdam" eene vergadering, waarbij een groot aantal 
vrijwilligers tegenwoordig waren en o.a. het woord werd 
gevoerd door kapelaan van Dorp van Dordrecht en Ds. 
Scholten van Rotterdam. 

Daarna had een geanimeerde gedachten-wisseling plaats 
omtrent de schietoefeningen, de wijze van opkomst bij 
mobilisatie, het uitreiken der wapens en de propaganda. 

Een groep vrijwilligers bood zich aan om het aantal 
vrijwilligers te vergrooten. Uit hen werd een propaganda
kern gevormd. 

Deze bijeenkomst, welke door velen moge gevolgd worden, 
had een zeer geestdriftig verloop. Ook het landstormblad 
kwam in bespreking; eenige abonnementen, werden staande 
de vergadering genomen. 

Plaatselijke Schietwedstrijd te Volendam. 
(L. S. K. Amsterdam). 

Aan de Plaatselijke wedstrijden werd door 75 Bijzondere 
Vrijwilligers deelgenomen. 

30 Personen konden voor een prijs in aanmerking worden 
gebracht. 

Edam. 
Maandagavond 13 dezer, had alhier in het gebouw van 

den Ned. R. K. Volksbond de wekelijksche schietoefening 
plaats der afdeeling Edam van den Bijz. Vrijw. Landstorm. 

Kapitein Scheil was zelf aanwezig en maakte opmerkzaam 
op de prijzen, die voor den plaatselijken wedstrijd zouden 
verschoten worden. Deze prijzen wekten ieders bewondering, 
Een prachtige barometer, een horloge, een wekkerklokje, een 
horlogeketting, twee dasspelden, een tabakspijp, een porte
feuille en enkele kleine troostprijsjes. Jongens, jongens wat 
een kans! 

Terwijl de schietbenood1gdheden werden gereed gezet en 
en de baan in orde gebracht, gaf de landstormer Tel eenige 
zeer fraaie panostukken ten beste. 

Onder het drinken van een kopje thee en het rooken van 
een sigaartje, werden eenige huishoudelijke zaken besproken, 
waarna de oefening aanving. 

Ieder deed zijn best om uit te blinken en sommigen ge
lukten het. 

Werkelijk, zooals wij hier in ons kaasstadje de schiet
oefeningen houden, gelijkt het veel op een societeit. Het 
gaat er dan ook recht gezellig en kameraadschappelijk toe, 
echter zonder den ernst bij het schieten te verliezen. 

De oefeningen trekken ieder week grooter bezoek. 
H. GREUTER 

Lid vrijw. landstorm, afd. Edam. 

Organisatie. 
De Bataljonscommandant en oudere officieren van het 

Bataljon Amsterdam van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm kwamen Vrijdagavond 27 October des avonds acht 
uur bijeen in de Officiersbibliotheek van de Oranje-Nassau 
Kazerne te Amsterdam, ter bespreking van enkele punten 
uit de instructie voor den Bataljonscommandant. 

Ter vergadering waren mede aanwezig de kapiteins 
Van Altena en Scheil, resp. adjudant van den Korpscom
mandant en Secr. van de Gew. Landstorm-Commissie. 

De Majoor C. de Veer, Commandant van het Landstorm
korps Stelling van Amsterdam, leidde op aangename wijze 
de hoogst nuttige besprekingen. 

De organisatie van het Bataljon en'. meer speciaal de taak, 
aan ieder der campagnieën afzonderlijk op te dragen, 
maakten een onderwerp van bespreking uit. 

De Res.-Kapitein J. H. Kauffmann, Commandant van het 
Bataljon Amsterdam, sprak de wensch uit, dat ook met de 
jongere officieren van het Bataljon vergaderingen als deze 
zouden worden belegd. 

D 

bij de Vesting-artillerie. 
Naar aanieiding van een artikel onder dit opschrift in het 

Octobernummer, zij mij gegund op te merken, dat hierin 
den schijn gewekt wordt, dat de Vooroefeningen bij de 
Vesting-Artillerie iets is van den allerlaatsten tijd. 

Teneinde dit misverstand weg te nemen, diene de mede
deeling, dat de in bedoeld artikel genoemde klassen van het 
L.S. V. ,,Amsterdam !, Il en lil en fiaarlem" (destijds ge
naamd L. S. Korps "Stelling v. Amsterdam" welke naam 
voor den Bij zonderen Landstorm nog van kracht is), hunne 
oefeningen hebben aangevangen in Augustus 1921 ; dat door 
hen in September en October van dit jaar examen is af
gelegd, waarbij door 36 deelnemers het bewijs werd be
haald, terwijl er 15 werden afgewezen, welke laatsten in 
het voorjaar 1923 alsnog het bewijs kunnen verkrijgen. 

Bij het laatst gehouden examen te Uithoorn was ook de 
Generaal-Majoor Inspecteur van den V.L.S. aanwezig, welke 
zijn groote tevredenheid betuigde over het resultaat van het 
onderwijs, en te kennen gaf dat de kennis van deze jonge
lieden voor wat betreft de door hem geziene examenvakken 
(geschut e.a.) niet onderdeed voor die van een milicien
sergeant. 

Men ziet hieruit weer, dat er met ernstige oefening en 
toewijding van deelnemers en instructeur, gepaard met 
trouwe opkomst, wel wat te bereiken is. 

AMSTERDAM. W. H. DOORMAN. 
Ie Luit. Artillerie Waarnemer, 

belast met de Vooroefening der Art. 
in het L.S V. ,,Amsterdam enz." 

/ Mitrailleurcursus 
,..-- voor personeel van het L. S. K. Stelling Amsterdam. 

Het ligt in het voornemen om wederom winteravond
cursussen te geven in de behandeling van den mitrailleur. 

Deze cursussen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de 
bijzondere vrijwilligers ingedeeld bij de mitrailleursecties en 
de Mitrailleurcompagnie Haarlemmermeer. Deelname is geheel 
vrijwillig. . 

Bijzondere vrijwilligers, die aan deze cursussen wenschen 
deel te nemen worden verzocht zich reeds nu bij hunne 
plaatselijke leiders op te geven. 

De Commandant Bat. Haarlemmermeer 
Bijz. Vrijw. Landstorm 

K. L. SCHELL. 

Vergadering Pl. Comm. Ouderkerk a/d Amstel dd. 27 Oct. 
Besluiten. 

1. Boven de reeds beschikbaar gestelde prijzen zullen nog 12 prijzen 
worden aangekocht voor rekening der Commissie. 

2. Er zal in de maand October een· propaganda-avond worden 
gehouden. 

3. Op deze vergadering wordt zoowel voor den bijzonderen Land
storm als voor den ge wonen Landstorm propaganda gevoerd .. 

4. Tevens worden de prijzen, op de schietwedstrijden behaald, uit-
gereikt. .. . 

5. De Vereeniging »Crescendo~ . zal wo~·den verzocht de_ pr1JSUit
reiking met een paar gratis muzieknummers te willen doen 
opluisteren. 

6. Het Landstornzorgaan zal worden aanbevolen. 

Vergadering Pl. Commissie Diemen dd. 30 Oct. 
Besluiten. 

1. De Plaatselijke wedstrijd te doen houden op Vr1dag 24 Nov. 1922. 
2. Het Landstormorgaan z'n te voeren en voorloop1g 15 steunabon

nementen te nemen. 
3. Uit de Plaatselijke Commissie zal voor het Orgaan een verslag-

gever worden aangewezen. . . . 
4. Het Bestuur van de Pl. Commissie zal met den leider de Land

stormafdeeling Diemen vertegenwoordigen bij de besprek_ingen 
tot het vormen van een huldigingscomité in de gemeente Di~m~n 
voor het 25-jarig Regeeringsjubileum van H. M. de Komngm 
in 1923. 
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Samenwerking. 
Daartoe aangemoedigd door het succes, dat de uitgave 

van "Het Landstorm blad" in de Zuidelijke Verbanden ondanks 
zijn kort bestaan reeds heeft, meent schrijver dezes den 
Vrijwilligers in West-Friesland een dienst te doen, in samen
werking met de reeds bestaande Redactie, ook voor hen 
de mogelijkheid te openen dit blad geregeld te lezen. 

Waar voor de noodige publicatie van alles wat den Vrij
willigen Landstorm in al zijn geledingen betreft steeds zal 
worden zorg gedragen, speciaal ook wat West-Friesland 
aangaat, en men door geregelde toezending van ons maand
blad steeds op de hoogte blijft van wat er omgaat in den 
boezem van dit Instituut, daar twijfelt ondergeteekende niet, 
of men zal ook in dit Gewest deze poging toejuichen en 
gaarne het goede doel steunen door zich als abonné op te 
geven. De prijs (f. 1,- en f. 0,125 voor incassokosten) 
mag geen bezwaar zijn. 

Indien nog wordt vermeld, dat zich reeds als vaste mede
werkers hebben opgegeven de Kapitein Van Voo,thuysen, 
Commandant van ons Verband en de Res. le Luit. Korswagen, 
onze oud-commandant, terwijl nog andere zullen volgen, 
twijfelt de Redactie geen oogenblik, of de opgaven van 
de abonné's zullen met iedere post toevloeien. 

Hoorn. K. SCHUTTEN. 

Enkele gegevens over het Landstormverband 
,,Alkmaar". 

Het landstormverband Alkmaar bestaat uit het gedeelte 
van Noord-Holland tew Noorden van het IJ en het Noord
zeekanaal. Het is onderverdeeld in de afdeelingen Alkmaar 
en Hoorn welke overeenstemmen met de indeelingsdistricten 
A lkmaar l en Alkmaar II. De grens der beide afdeelingen 
loopt ongeveer langs de lijn Alkmaar-Hoorn. Alkmaar 
is ten Zuiden en afd. Hoorn ten Noorden van die lijn. 

Commandant van het verband is majoor C. j. A. Kruijt. 
Afdeeling Alkmaar staat onder bevel van kapitein 

R. 0 . van Gennep, welke wordt bijgestaaTt door eerste
luitenant B. P. F. van Driel te Hoorn, de sergeant-majoor
instructeur van 't Hof en de sergeanten van der Zee, Paulides 
en Wijs. Tevens geven instructie res -luit. J. Strating, landw.
sergeant. Stoffer en mil.-sergeant Veen. Er zijn in deze afd. 
197 vrijwilligers terwijl er 19 diploma's zijn behaald. 

Geoefend wordt in de plaatser\: Alkmaar, Limmen, Castricum, 
Heemskerk, Krommenie, Zaandam. Broek in Waterland, 
.Monnikendam, Midden-Beemster en de Rijp voor de Infanterie 
-en te Assendelft, Velzen en Edam voor de Vestingartillerie. 

Nieuwe klassen vangen met 1 Januari 1923 aan te Aker
sloot, Egmond-Binnen en Krommenie. 

Ajdeeling Hoorn staat onder bevel van kapitein J. van 
Voorthuysen, welke wordt bijgestaan door eerste-luitenant 
C. Hoogers te Helder, de sergeant-majoors-instructeurs Verwer, 
Kaptein en v. d. Graaft en de sergeanten Blokker, van Dui
nen, Tasol en H;igedoorn. Tevens geeft instructie de res. 
sergt.-majoor van der Blonk. 

Er zijn thans in deze afdeeling 428 vrijwilligers, terwijl er 
109 diploma's uitgereikt zijn. 

Ee wordt geoefend in: Hoorn, Wadway, Wester-Blokker, 
Hauwert, Oude Niedorp, den Burg (Texel), Oostereind (Texel,) 
Noord -Scharwoude, Okdam, Nikkenwoud, Heer-Hugowaard
Zuid, Heer-Hugowaard-Noord, Broek op Langendijk, Span
broek, Wervershoofd, Spierdijk, Hoogkarspel, Helder (artillerie 
en infanterie), Hoogwoud, Weere, 't Zand Bovenkarspel en 
Barsingerhorn. 

Nieuwe klassen zullen Januari 1923 aanvangen te Anna 
Paulowna, Breezant, 't Zant, de Weel, Broek op Langendijk, 
Noord-Scharwoude, Schoorl, Bergen, Warmenhuizen, St. Maar
tensbrug, Winkel, Wieringen, Andijk en Berkhout waartoe 
zich reeds 232 jongelingen hebben opgegeven. De oprichting 
van nog meerdere klassen is in voorberdding. 

J. VAN VOORTHUYSEN, 
Hoorn. Kapitein der Infanterie 

Gewestelijke Landstormcommissie in het Verband 

,, West-Friesland". 

(Secretariaat: Hoorn, Nieuwstraat 13). 

E. J. M. Stumpel, Voorzitter, Lid van den Gemeenteraad 
te Hoorn; K. Schutten, Secretaris, te Hoorn; J. van Voort
huysen, Commandant, Kapitein der Infanterie te Hoorn; 
P. Schoutsen, Burgemeester te Medemblik; J. A. Spigt, 
Hoofd R. K. School te Westwoud; Ds. A. E. Brüheim, 
Predikant Luth. Gem. te Hoorn; F. M. de Leur, Voorzitter 
Burgerwacht te Hoorn; H. F. Fluitman, Hoofd R. K. School 
te Enkhuizen; W. Lub Johzn, Lid van den Gemeenteraad 
te Enkhuizen ; H. Oostveen, Burgemeester te Blokker; 
A. Spaander, Wethouder te Hoorn; J. W. M. Rees, Notaris 
te Benningbroek; F. Cornet, R. K. Priester te Hoorn. 

Veenhuizen-Hem. 30 October 1922. Hier had heden in het 
lokaal van den Heer Schippers eene openbare vergadering 
plaats met de Bijzondere Vrijwilligers, bijgewoond door den 
Commandant van het Verband en den Secretaris der Gewest. 
L. S. M. Commissie. Tevens werden in deze bijeenkomst 
de in den plaatselijken Schietwedstrijd behaalde prijzen met 
een toepasselijk woord uitgereikt door den Commandant, 
Kap. Voorthuysen, terwijl de Secretaris der Gewest. Com
missie de manschappen nogeens aanspoorde steeds aan de 
schietoefeningen deel te nemen en in eigen kring zooveel 
mogelijk propaganda te voeren. 

Westwoud, 4 Nov. '22. Ten huize van den Heer Buiten
man was voor heden avond door de Plaats. L. S. M. Com
missie eene algemeene vergadering uitgeschreven voor de 
Bijzondere Vrijwilligers in deze Gemeente. De opkomst was 
zeer goed, gezien het doel der bijeenkomst, de prijsuit
reiking voor de Plaatselijke Wedstrijden. De Verbands
commandant reikte de verschillende fraaie kunstvoorwerpen 
uit met een kernachtig woord. De Voorzitter der Plaatse
lijke Commissie spoorde de aanwezigen aan voort te gaan 
met oefenen en vertrouwde, dat het volgende jaar nog 
betere resultaten zouden worden bereikt. 

Wegnum, 11 Nov. '22. Daartoe opgeroepen door de 
Plaatselijke L. S. M. Commissie kwamen heden avond de 
Bijzondere Vrijwilligers bijeen voor eene samenkomst met 
de genoemde commissie, den verbandscommandant en den 
Secretaris der Gewest. Commissie. De Voorzitter gaf den 
Commandant het woord om de aardige prijzen aan de 
winners in den Plaatselijken Wedstrijd uit te reiken, van 
welke aangename taak Kapitein Voorthuysen zich op de 
hem zoo gemakkelijk wijze kweet. De President wees er in 
zijn openingswoord op, dat de Vrijw. Landstorm nog alle 
reden van bestaan had en verzocht den aanwezigen het 
hunne ertoe bij te dragen, dat steeds meer manschappen 
zich zouden aansluiten. Nadat ook de Secretaris der Gewest. 
Commissie nog het een en ander over de propaganda in 
het midden had gebracht en van de gelegenheid tot het 
stellen van vragen gebruik was gemaakt, sloot de Voorzitter 
deze welgeslaagde bijeenkomst. 

Berichtgeving. 
*,;,* De redactie zal zeer gaarne met leiders, instructeurs, 

verlofsofficieren, verlofsonderofficieren, enz. in relatie treden 
om een berichtgevingsdienst te organiseeren. Hiermede be
doelen wij, dat in elk verband, in elke groote afdeeling of 
in elke groote gemeente een berichtgever kan aangesteld 
worden. 

Deze berichtgever levert op den laatsten van elken maand 
bij de redactie een stuk in, waarin zeer beknopt en zeer 
duidelijk het landstorm-nieuws van plaats of streek beschre
ven wordt. Door landstorm-nieuws verstaan wij: schietoefe
ningen en -wedstrijden, vooroefeningen (nieuwe klassen en 
resultaten), vergaderingen en bijeenkomsten enz. Maar nog
maals beknopt en duidelijk! 
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Nieuwe Banen. 
Er is in burgerkringen veel op het leger gescholden, 

maar er is in diezelfde burgerkringen weinig over het leger
vraagstuk gesproken. Gevolg daarvan is geweest, dat in 
verband met de legerorganisatie en de militaire opleiding 
van het Nederlandsche Volk haast geldt: ,,bij ons, ove, ons 
en zonder ons". 

De mobilisatie heeft daarin verandering gebracht en dat is 
een van de weinige gelukkige kanten, die aan dit tijdperk 
van kwade kanten zit. Het feit, dat zooveele mannen van 
rijpere levenservaring met kijk op het maatschappelijke leven 
in het leger-milieu kwamen, is de gelukkige keerzijde geweest 
van de mobilisatie-medaille in zooverre, dat daaruit het zoo 
noodzakelijke inzicht geschapen is, dat de burgerij zich 
met het militaire vraagstuk ging bemoeien. 

Dat dit zeer nuchter zijn zou, was te verwachten, 
aangezien ons volk (toch al niet enthousiast van aard) en 
nog minder vechtlustig en militair, niet beneveld werd door 
overwinningsroes en militair parade-vertoon. 

Als we in een paar zinnen de gedachte van het Neder
landsche Volk, voor zoover het dan een leger noodig acht, 
samenvatten, dan dunkt ons, dat het hier op neer
komt: wij moeten een leger hebben om ons zelf en al 
wat ons dierbaar is te beschermen zoowel tegen een buiten
landschen als tegen eeu binnenlandschen vijand; dat leger 
moet aan de noodzakelijke eischen voldoen, maar mag niet 
meer vragen, dan strikt noodzakelijk is, intusschen zij ons 
daadwerkelijk streven erop gericht zoo spoedig mogelijk te 
komen tot een algemeene en gelijktijdige ontwapening. 

Nu men het tot dusverre geldende legerstelsel eens 
van nabij ging bekijken, kwam men al ras tot de conclusie, 
dat het te duur gekocht was, te duur: zoowel van de finan
cieelen, als van den economischen en godsdienstig-zedelijken 
kant bekeken. 

Men ging dus zoeken naar een ander systeem, dat 
dezelfde waarborgen biedend als het oude, de nadeelen 
van het eerste zou missen, of althans deze tot een minimum 
zou pogen te herleiden. 

En zoo kwam men tot wat we noemen zullen het Land
storm-sijsteem, dat aan beide doeleinden kan voldoen: de 
verdediging namelijk van al het onze zoowel tegen buiten
landsche als binnenlandsche belagers. 

De verschillende bijzondere korpsen, zooals motor- en 
vaartuigendienst, spoorweg-compagnie, luchtwachtdienst, e.a. 
zullen we hier buiten bespreking laten; niet, omdat we 
hun belangrijkheid niet hoog genoeg zouden aanslaan, 
maar omdat de behandeling van deze onderdeelen ons 
betoog zou doen verloopen in bijzonderheden, terwijl wat 
hier in groote trekken wordt neergezet, toch ook van deze 
ko1psen geldt. 

Hoe denkt men zich in het nieuwe systeem de verdedi
ging tegen een binnenlandschen vijand? 

Daarvoor heeft de Regeering ter beschikking den Bijzon
deren i rijwilligen Landstorm, d.i. het blijvend gedeelte 
thuis. 

Vroeger, in het oude systeem, had men daarvoor het 
zoogenaamde blijvend gedeelte in de Kazerne. 

Er is waarschijnlijk geen enkel onderdeel van het vroegere 
legersijsteem ( de derde herhalings-oefening misschien uit
gezonderd), waar zóó tegen "gekankerd" is als tegen dat 
blijvend gedeelte, - van de Staten-Generaal af tot den 
laatsten heikleuter die er bij betrokken was, toe. 

Men ging toen uit van het denkbeeld, dat er altijd afge
richte mannen tot een bepaalde sterkte in de kazerne 
aanwezig moesten zijn om op allerlei gebeurtenissen: poli
tieke stakingen, relletjes in de groote steden, enz. te zijn 
voorbereid. 

Daarom hield men een gedeelte na de africhting vast; 
maar daarmede hield men ze ook in onderhoud, bleef men 
de kazernes "vol-bezet" noodig hebben en hield men het 
kader op sterkte. Wat dit systeem het Rijk en de belasting
betalers financieel kostte, is niet zoo vlug te becijferen, maar 

dat daar eenige millioenen mee gemoeid waren, kan iedereen 
wel begrijpen. 

Was dit systeem louter financieel beschouwd reeds kost
baar, daarbij kwamen nog de economische nadeelen. 

Men zal in deze malaise-dagen het denkbeeld om eenige 
duizenden jonge mannen in de kazerne te houden, misschien 
nog zoo kwaad niet vinden, maar die malaise is er toch 
niet altijd geweest, en zal, hopen we, toch niet eeuwig 
duren, en is er ook niet in alle bedrijven. 

Die mannen waren afgericht, (tenminste zoo goed als) 
en er werd in elk geval weinig mee uitgevoerd. De nieuwe 
ploeg was binnen gekomen en daaraan werd alle aandacht 
gewijd. Het blijvend gedeelte kwam in actie als corveëer en 
maakte zich zeer verdienstelijk in de kamers, huizen, bureaux, 
en bij-keukens van de resp. militaire overheden in stijgende 
en dalende linie. De tijd, die er over bleef, en die was 
niet kort, werd voornamelijk gepasseerd op den model
stroozak. 

Maar daarmede waren dan toch eenige duizenden stevige 
boerenjongens aan hun bedrijf, waar men ze zeer goed 
gebruiken kon, onttrokken en werden door vele honderden 
eenige maanden salaris gemist, goede posities verloren, in 
promoties achter gesteld en studies onderbroken. Om nog 
niet te berekenen, hoe die geforceerde niets-doenerij velen 
ook voor hun toekomstig leven deed misgroeien. 

Want dit systeem had niet het minst ook zijn funeste 
uitwerking op het godsdienstig-zedelijk leven dezer 
,,blijvenden". 

Aan hen ging der waarheid van het zielkundige Hollandsche 
spreekwoord niet staffeloos voorbij• dat de luiheid des 
duivels oorkussen is. Met zooveel maanden langer verblijf 
in een omgeving waar allerlei soort van menschen van 
zoover uiteenloopende wereldbeschouwing bijeen is, (en dat 
in een stemming van ontevredenheid en tegenslag omdat 
men bij die ongelukkige "blijvenden" behoorde), moest de 
meest nadeelige gevolgen hebben, - ook op het moreel 
van den troep - men versta ons wel, niet alleen in het 
strikt onzedigrJ bedoeld, maar ook beschouwd onder alge
meen zedelijk opzicht. 

Daar kwam nog bij, dat deze van dien kwaden ontevreden 
geest bezielden, niet de meest gunstige voorbeelden waren 
voor de nieuweren, de ploeg, zoo pas onder de wapenen 
gekomen. 

Gevolg van dit alles was, dat ze ten slotte voor het 
doel, waarvoor ze moesten dienen, ondanks de hooge kosten, 
zoowel financieel, als economisch en godsdienstig-zedelijk 
beschouwd, niet bruikbaar waren en zeker nu niet zouden 
zijn, - aangezien een troep, waaronder de ontevredenheid, 
de propaganda voor oproerige sijstemen zoo'n gelukkig 
terrein vond, allerminst in onze dagen ter bedwinging van 
binnenlandsche beroeringen bruikbaar zijn zou. 

Daar staat nu tegenover de Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm, dien ik boven noemde: het blijvend gedeelte 
thuis. De Vrijwilligers eenmaal afgericht, moeten onmiddellijk 
naar hun haarstede en hun werkkring. Een daar op het 
land, in de fabriek, op het kantoor en aan de studeertafel 
zijn zij wakende, om op den eersten oproep, ais 't moet, 
de wettige Regeering ter hulp te snellen en te handhaven. 

Voor hen zijn geen kazerners en oefenterreinen noodig, 
- geen kaderleden, geen onderhouds-gelden. Alleen 
hun consolidatie door schietoefeningen en bijeenkomsten, 
alsmede de voorbereiding eener eventueele mobilisatie kost 
eenig geld. 

Ze blijven onbesmet van valsche leeringen, die het aan
leggen op de omverwerping der maatschappelijke orde. Ze 
zijn en blijven op en top betrouwbaar vóór en in het 
gevaar, omdat ze, plaatselijk en gewestelijk georganiseerd 
en gemobiliseerd, vrij blijven van alle vreemde smetten. 

Dat zij tevens de basis vormen voor de nieuwe organisatie 
van het leger ter bestrijding van een buitenlandschen vijand, 
is een niet mindere verdienste van dit Korps. - Wat we 
in een vervolg artikel hopen te belichten. 

Breda. JOS. VAN GENK. 
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// (Oprichting van twee Comite's) 

Het tot het nemen van maatregelen tegen àreigend revolutie
gevaar in Februari 1919 opgerichte Hoofdcomité van Actie 
gevormd uit en door de Ch, istelijke Socwle organisaties 
van Werkgevers, Landbouwers. Middenstanders en Arbeiders 
en in dien tijd gevestigd te 's-Gravenhage. Laan 13, werd 
in verband met de veranderde omstandigheden in Jan. 1921 
tijdelijk stopgezet. 

In aanmerking genomen de nadien gewijzigde omstandig
heden, heeft genoemd hoofdcomité zijn werkzaamheden bereids 
hervat. Dit Hoofdcomité, thans gevestigd te Rotterdam, Beîje 
"Wómstraat 1 b, bestaat uit de volgende heeren: 

K. Kruithof, Rotterdam Voorzitter van het Christelijk Na
tionaal Vakverbond, Voorzitter. 

L. Attema, Hilversum, Directeur van het bureau van de 
Vereeniging voor den Chr. Handeldrijvenden en lndustrieelen 
Middenstand, Secretaris. 

A. van Haeringen, 's-Gravenhage. bestuurslid van de Chr. 
Werkgeversvereeniging. 

Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, Amsterdam, Voorzitter van 
-den Chr. Boeren- en Tuindersbond. 

A. Jonkman, Amsterdam, Voorzitter van de Vereeniging 
van Chr. Onderwijzers( essen) in Nederland en Overzeesche 
bezittingen. 

J. G. van Ditmarsch, Utrecht, lid van het Hoofdbestuur 
"De Unie", vereeniging van Chr. Onderwijzers(essen) in 
Nederland en Overzeesche bezittingen. 

P. van Vliet, Jr., Utrecht, Voorzitter van het Ned. Werk-
1iede,FI Verbond "Patrimonium". 

B J. Nahuijsen, Utrecht, Voorzitter van den Christelijk 
Nati@nalen Werkmansbond. 

J. lbl. Scheuerman, Schiedam, Penningmeester van het 
Nederlaindsch Luthersch \verkliedenverbond "Maarten Luther". 

Toegevoegde Leden: 
J. Augustein, Zwolle, Voorzitter van den Chr. Bond van 

.'Spoor- en Tramweg-personeel. 
W. v. d. Have, Rotterdam, Secretaris van den Ned. Chr. 

Bond van Personeel in Publieken Dienst. 
J. Mennis, Groningen, Voorzitter van den Ned. Bond van 

Prot. Chr. Post- en Telegraafpersoneel "Door Plicht tot 
Recht". 

Alle correspondentie het Hoofdcomité betreffende te richten 
aan het adres van den voorzitter, Betje Wolffstraat 1 b, 
Rotterdam. 

* 
(Limburger Koerier 19-10-22) 

1n aansluiting met bov:nst~~nde zij medegedeeld, dat 
,ook van R. C. zijde reeds eenige maanden geleden dezelfde 
actie, dewelke de Nationale Noodhulp-Organisatie bedoelt, 
herbegonnen is. De eerste bes~rekingen zijn te Utrecht en 
te 's-Gravenhage in overleg met de Christelijke organisatie's 
gehouden. 

Vanwege de R. C. sociale organisatie's hebben in dit R. C. 
Nationaal Comité de volgende personen zitting. 

Namens het diocesaan comité van het aartsbisdom Utrecht 
twee leden, van welke o.a. · een de Z. E. Heer van Wijk, 
kapelaan te Utrecht is. Namens het diocesaan comité van 
Breda twee leden, de Z. E. Heer van Genk, kapelaan en 
directeur der R. C. Militaire Vereeniging en de heer Kuylaers, 
voorzitter van den Landbouw- en Tu'nbouwbond, beiden te 
Breda. Namens het diocesaan comité van 's-Hertogenbosch, 
de H. H. Roothaert, voorzitter van de Hanze te Tilburg en 
de Z. E. Heer van Mackelenberg, rector aldaar. Namens het 
diocesaan comité te Roermond, Mgr. Dr. Poels (plaatsver
vanger Jhr. J. Graafland te Buggenum) en den Heer Tops, 
secretaris van den Limburgschen Landbouwbond. Als negende 
lid werd aangewezen de voorzitter van het R. C. Vakbureau, 
het Lid de Tweede Kamer der Staten Generaal, van Rijsewijk 
te Tilburg. 

Als voorloopig secretaris van dit R. C. Nationaal Comité 
treedt op Jhr. J. Graafland te Buggenum. 

De werkzaamheden van het R. C. en het Chr. Nationaal 
Comité zijn tegelijkertijd begonnen. 

De Kaderlandstorm in Limburg. 
Dat de Kaderlandstorm meer en meer populair gaat worden in 

Limburg - wat dan dan ook niet te verwonderen valt, gezien 't 
groote voordeel wat deze di:-n a. s. militie-plichtigen biedt -
blijkt wel uit 't feit, dat voor den nieuwen cursus, die op 1 Nov. 
j. 1. een aanvang nam, zich 70 vrijwilligers opgaven, een aantal dat 
wel tot groote tevredenheid kan strekken. Vooral wanneer men 
bedenkt, dat de KLS. naast de zoo groote medewerking ook wel 
eens tegenwerking ondervindt, een tegenwerking meestal voorkomend 
uit scheeve voorstellingen en onjuiste inlii:htingen. 

* * * Doch ook de andere klassen lieten zich niet «on betuigd». Van hen 
wier opleiding in Februari j. 1. begon slaagden er voor 't examen 
van geoefend man, bij de afdeeling Rolduc alle deelnemers (2I) 
Maastricht van de 9 candidaten 7, Heerlen van de 10 candidaten 6. 

In Venlo beginnen de examens op 21 Nov. waarvoor zich 14 
candidaten aanmeldden. 

* * * 
Met ingang van 1 Nov. j. l. werden bij de compagnie Limburg 

aangesteld als korporaal, de volgende vrijwilligers b. d. den kader
Ldst. afd. Maastricht: Werkman, V. Kerkoeile, Blankevoort, Chappin, 
Vallas; afd. Rolduc: Kramus; afd. Roermond: Knippens, Boomans, 
Koten. 

* * * 
De Kapitein-korpscommandant v. d. Kader-Ldst. bracht een dezer 

dagen een administratief bezoek aan de compagnie Limburg. 
De kapitein betu;gde zijn goedkeuring en tevredenheid over de 

vorderingen die de vrijwilligers b. d. compagnie Limbnrg maakten. 

* * * Gedurende Je kerstvacanties zullen er 6-duagsche oefeningen 
gehouden worden in de gemeenten waar de resp. afdeelingen ge
vestigd zijn; er zal dus geen kamp worden betrokken en er zullen 
geen kosten voor 't rijk uit voortvloeien (geen soldij !) Ofschoon 
de vrijwilligers niet officieel «onder de wapens» zullen geroepen 
worden, zijn zij toch volgens hun verbintenis verplicht, aan deze 
oefeningen deel te nemen. Alleen zij wier woonpfaats buiten Limburg 
gelegen zijn, kunnen (althans voor een of meer dagen) verlofkrijgen. 

* * * Het examen van Sergeant zal in Maadricht hoogstwaarschijnlijk 
na bovengenoemde oefeningen plaats hebben. • 

Een aansporing te meer om deze oefeningen trouw bij te wonen. 

Maastricht. W. HUIJNEN, 
Korporaal Kader Landstorm Lz"mburg. 

Een lied van den Vrijwilligen Landstorm. 
*,,,* Door den Heer H. A. Maas, directeur van het stedelijk 

orkest en de muziekschool te Alkmaar zijn tekst en muziek 
van een landstormlied gemaakt. 

De woorden luiden a. v.: 
Vrijwilliger vóór! Wilt het Vaderland dienen, 
Het land onzer vaderen, fier en nog vrij. 
Mocht ééns zich een hand er bedreigend naar strekken, 
Dat dan: ,,wij staan pal" kloek uw antwoordt ook zij! 

Landstormer-zijn, 't is een fiere gedachte, 
Vrijwilliger, trouw aan ,.-Te maintiendrai", 
H P.t Hollandsche volk, van geslacht op geslachten, 
Wil vrijheid en arbeid, maar bovenal vrêe ! 

Het is een geestdriftig lied met een vlotte compositie. 
(Verkrijgbaar te Alkmaar, prijs f. 0.50.) 

Ulvenhout. 
* * * De heer Andriessen bericht ons, dat het vereenigingsleven in 

Ulvenhout onder de byzondere landstormers zeer goed te noemen 
is. De leden der afdeeling komen uitstekend op, terwijl hun schiet
vaardigheid ziende vooruitging. Zij namen schier allen een abonne
ment op het landstormblad. 

Leiden. 
* * * In de Nieuwe Leidsche Courant van 3 Nov. j. 1. plaatste de 

Redactie een artikel over den vrij willigen landstorm, waarbij tevens 
een opwekking werd vastgeknoopt om een abonnement op dit 
maandblad te nemen. De heer Lamers, Lage Rijndijk No. 12c, 
spant er zicb te Leiden voor. Wij zijn zoowel genoemde Redactie 
als de heer Lamers zeer dankbaar voor hunne symphatieke 
bemoeingen. 

©NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 
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Het voorloopig verslag. 
Het "Voorloopig Verslag" op de "Memorie van Toelichtincr" 

Hoofdstuk VIII bevat beschouwingen over het Instituut van d~n 
Vrijwilligen Landstorm, Wfllke een bespreking in dit blad alleszins 
waardig maken. En dit te meer, omdat maar een klein uittreksel 
in de groote Pers is geplaatst, zoodat het overgroote deel van ons 
volk onkundig blijft, hoe over genoemd Instituut wordt aedacht 
in onze VolksvertPgenwoordiging. 

0 

Gezegd wordt, dat zoodra het Departement zich met de vooroefe
ning begon in te laten, aan de uitbreiding van dit instituut een 
rem werd aangelegd. Door de getroffen m3atregelen werd eenerzijds 
de toe~reding tot de vooro<>fening bemoeilijkt en werden anderzijds 
zoodamge bezwaren aan deze toetredmg verbonden, dat velen daar
door werden weerhouden. Bemoeilijkt werd de toetredina doordat 
zij slechts eenmaal per jaar werd mogelijk gemaakt. H~t sluiten 
eener verbintenis voor 2 jaar, van welken tijd slechts 18 maanden 
behoeft te worden geoefend, wordt een bezwaar gen<Jemd alsmede 
dat vaak boerenzoons in den oogsttijd aan hun arbeid worden ont
t1;?kken om geoefend te worden, terwijl hun dan in den tijd, dat 
ZlJ daaraan geen behoefte hebben, een verlof van 3 maanden wordt 
verleend. Ook wordt gewezen op de strenge eischen, welke thans 
voor het verkrijgen van het diploma van voorcreoefendheid zijn 
vastgesteld. Was bij de oprichting van het instit;ut der vooroefe
ning de leiding in handen van reserve-personeel, thans wordt het 
overvloedig van beroepspersoneel voorzien, wat het zeer kostbaar 
maakt.. 

Sommige leden gaven als hun meening te kennen, dat het zeer 
aan het instituut der vooroefening ten goede zou komen, indien de 
gelegenheid werd geboden, zich na de loting daarvoor op te aeven. 

Bij art. 61 verklaarden sommige leden zich niet te kunne~ ver
eenigen, me~ den maatregel, dat in den vervolge aan den vrijw. 
v. d. L.M. met meer als tot dusverre van Rijkswege schoeisel zal 
worden verstrekt. Door deze maatregel zou het instituut van voor
oefeningen inpopulair worden. 

Laten wij volstaan met dit korte uittreksel en er eenige beschou
wingen aan wijden. 

Dat de toetreding eens per jaar plaats vindt, heeft haar nadeelen 
maar niet minder haar voordeelen. Tot 1 Juni 1922 kon ieder 
moment vrijwilligers worden toegelaten; dit werkte verlammend op 
de oefeningen. Bij een burgeropleidingsinrichtin a bestaat het toch 
ook niet, dat te midden van een leergang of op "het einde daarvan 
leerlingen worden geplaatst, die geen kennis hebben van de vakken 
die zijn of worden onderwezen. Hoeveel onderwijzers zouden dan 
niet noodig zijn, om de pas a~ngekomen leerlingen, de door de 
andere leerlingen verworven kennis bij te brengen. Zoo is het ook 
bij den L.S. De instructeur moet zich geheel wijden aan zijn klasse, 
;:oodat hij zich niet k~n geven aan de 11akomers. Bij die nakomers 
is het streven aanwezig om met de anderen gelijk examen te doen. 
Noodzakelijk komt het onderricht in die gevallen niet tot haar 
recht. Of de een of de ander lijdt daaronder. 

W àt de gelegenheid 2 maal per jaar opengesteld dan beteekent 
dit, dat er ook een instructeur meer moet worden aanaesteld wat 
het institunt zeer duur zou maken. Een instructeur is° eerst' ren
dabPl, ;:oo hij 45 leerlingen per week onderwijs geeft en het valt 
te bezien of dit dan het geval zou kunnen zijn. 

Wij kunnen ons vereenigen met het bezwaar tegen een verbintenis 
van twee jaar. Wegen de voordeelen bij een ve1bintenis van twee 
jaar op tPgen een eventueele diensttijd van 4 maanden? M. i. niet 
en het blijkt nu reeds dat dit door de ad pirantrn wordt ingezien. 

Is de onderbreking van 3 maanden vacantie wel noodig? 
In de groote steden zeker niet, gevoegelijk kan dit teruggebracht 

worden tot één maand. Op het phitteland zou een onafgebroken 
oefentijd niet zijn door te voeren. 't Is dan ook niet juist, dat vaak 
boerenzoons in den oogsttijd aan hun arbeid worden onttrokken, 
indien de voorschriften worden nagekomen, want art. 46 van het 
schrijven Insp. Vr. L.M. R No. 75 geeft aan, dat 8 weken verlof 
moet worden gegeven in den zomer b.v. in den tijd van den hooi
bouw, de bietencampagne enz. 

Als de jongelingen weten dat zij in één jaar het hewijs van 
voorgeoefendheid moeten behalen, dan zullen er ook geen bezwaren 
aanwezig zijn, om inplaats van 4 uren, (j uren per week te 
oefenen, in het voor hen gunstige tijdvak. 

W' erd de oefentijd op één jaar gesteld, dan konden zich nog de 
jongelingen verbinden in het jaa voorafgaande aan hetwelk, waarin 
zij diPnstplicbtig worden, hetgeen een belangrijk voo1 deel zou be
teeke~en, omdat de verworven kennis nog versch in het geheugen 
zou liggen. 

Aangaande de strenge eischen, dit is een kwestie van opvatting. 
Men moet niet vergeten, dat soms een maatstaf van kennis wordt 
aangelegd, welke de toets der vergelijking met hen, die gedwongen 
worden 5½ maand onder de wapenen te komen, niet kan doorstaan. 

E~_rst eerlijk zou de proef zijn, zoo van een willekeurig aantal 
b~wush~ude:rs exa~en werd afgenomen en van een even groot aantal 
dtenstplwhbgen die 51/ 2 maan~ zonder vooroefening hadden gediend. 
De schaa~. zal dan doorslaa~ m het voordeel van hen, die bewijs
houder Z1Jn. De oorzaken hiervan behoeven hier geen betoog. vVaar 
de lust ontbreekt, daar ontbreekt ook kennis. De sc-hietoefeningen 
met scherpe patronen No. 1, zouden echter niet het gewenschte 
resu~!aat __ opleveren, wel met margapatronen . Dit is ecbter zeer 
begr1Jpel1Jk, omdat nu eenmaal niet in elk dorp een ~chietbaan 
waarop oefeningen met scherpe patronen kunnen worden gehouden'. 
aangelegd kan worden. 

Na de uitkomsten van die proef zou het examenproaramma ae-
wijzigd en vastgesteld kunnen worden. 

0 0 

Dat het beroepspersoneel zeer kostbaar is, niemand zal het ont
kennen. Is het reservepersoneel goedkooper? De goeden niet te na 
gesproken, wordt ook door hen loon gevraaad naar werk. Oefent 
e~n ondero_fficier-verlofsinstructeur 12 uur pe~ week, dan beteekent 
dit eene mtgarn van f 10.80 per week en voor een officier f 18.
N u la~~n wij de kwestie over vakkundig onderricht rusten, evèneens 
de strudvraag moet in Nederland het Zwitsersch sijsteem gevolgd 
worden. 

Zoo men een beroepsonderofficier, die op wachtgeld gesteld moet 
worden, werkzaam stelt bij den Vrijwilligen Landstorm, dan heeft 
d~ ~.L.M .. een werkkracht voor 30 à 40 ¾ van zijn jaarwedde, 
dit 1s gemiddeld f 800.- per jaar, terwijl men dan de overtuiging 
kan hebben dat het onderricht goed zal worden gegeven. 

Wat be~_reft d~ adJ?linistratie, 4 wtirkkrachten daarvoor bij een 
Verband zun beslist met te veel. De werkzaamheden vereischen de 
geheele persoon, doch ook eerst dan zijn zij productief, indien een 
Verband jaarlijks een groot aantal voorgeoefenden met verkorten 
diensttijd aan het Leger overgeeft. 

Do?:· goed onderl~gd personeel kan men belangrijke bezuinigingen 
verkrug~n! het _zou rnterressant zijn zoo men de kusten van kleeding 
~n adm1mst:atie van den Landstorm eens kon vergelijken voor 
teder jaar, over het tijdvak 1916 t/m 1922. 

Het N ederlandsche volk is speculatief aangelegd, daarom is het 
te verkL:tren, dat dagelijks zich personen komen aanmelden, die 
geloot hebben_ en "er ingeloot zijn" zocals de volksmond dit zegt. 
Werd de lotrng één jaar eerder gesteld en de verbintenis bij den 
Landstorm op één jaar teruggebrncht, dan kon men er van overtuiad 
zijn, .lat allen die zich in werkelijken diPmt moeten begeven, zi~h 
verbo~den bij het vooroefeningsinstituur. Het zou een belangrijk 
financieel voordeel opleveren voor de Oorlogsbegrooting doeh èén 
nadeel zou er bijkomen. De regeering vormt op heden één reserve 
van voorgeoefenden voor het leger, die niet worden ingelijfd, doel:t 
geteld kunnen worden bij het jaarlijks contingent van 19500 man. 
Na zes weken diensttijd zijn zij afgericht soldaat. 

De maatregel, dat in den vervolge niet meer schoeisel van 
Rijkswege zal worden verstrekt, heeft zijn voordeelen doch ook 
zijn nadeelen. Ontegenzeggelijk wordt misbruik gemaakt van het 
verstrekken van schoeisel aan de vrijwilligers. Werd een gepast 
gebruik gemaakt, d.w.z. dat de schoenen alleen bij de oefeningen 
werden gedragen, dan zou volstaan kuunen worden met de ver
strekking van schoeisel. Wel is waar bestaat de bepaling dat bij 
verwaarloozing de kosten door gebruiker moeten worden betaald 
en zoo dit niet direct plaats heeft. dan door inhouding op de 
soldij gedurende de oefentijd van 6 weken, doch dan vi11dt geen 
volledige betaling plaats tenzij art. 36 d. van de Dienstplichtwet 
wordt toegepast d.w.z. dat de diensttijd wordt verlengd totdat 
aanzuivering van geldelijke schuld heeft plaats gevonden. Hoevelen 
zijn er niet waarop geen verhaal is te bekomen b. v. door 
ontslag bij den Landstorm en doordat de vrijwilligers niet worden 
ingelijfd. Wordt een vergoeding in geld toegekend dan kunnen de 
vrijwilligers daartegen geen bezwaar hebben. Een tegen-argument 
is echter dat de Commandanten niet overtuigd kunn"n zijn, dat de 
vrijwilligers behoorlijke marchPerschoenen hebben, een argument 
waar niet veel tegen ingebracht zal kunnen worden. 

Wij leven in een tijd van overgang. Ons volk moet vertrouwd 
worden gemaakt met het instituut van vooroefeningen, het instituut 
moet moeite doen om ûch populair te maken. Van beide zijden 
moet toenadering komen; begrijpt het volk het doel van het 
instituut en weet dat instituut zich één met ons volk dan zullen 
de resultaten in het belang van ons volk boven verwachting zijn. 

Bussum. A. de RIDDER, 
Fourzer, Admàzisfrafeur Landstormverband 

Amsterdam I, II en III en Haarlem. 

Gewone Landstorm. 
Te Huizen N.H. (Landstormverband Amsterdam I, II en III 

en Haarlem) hebben zich zestig jongelieden aangemeld voor 
eene verbintenis bij den Gewonen Vrijwilligen Landstorm. 



l 

t 
t 
!l 
r 
'l 

t 
e 
t 

a 
.t 
Il 

,t 
n 
1. 

II 
)f 

1. 

le JAARGANG N•'.>. f! 31 DECEMBER 1922 

HET LANDSTORMBLAD 
ORGAAN TEN BEHOEVE VAN DEN 

BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 
Dit maandblad verschijnt den laatsten van elke maand. 
Abonnementsprijs: zelf te bepalen, doch niet lager dan 

f 1.- plus f 0.125 inningskosten. 
Losse nummers f 0.12 per stuk. 

Drukkers van dit maandblad: GEBRS. VAN AELST 
O. L. Vr. Kade 10-11, Maastricht. Tel. Int. No. 757. 
Beheerder der advertentiën: de sergeant-vrijwilliger 

A KOOPS te Venlo, Houtstraat No. 1. Tel. Int. No. 475. 
Postrekening No. 7541. 

Voorspoedig 1923 ! 
De Redactie van dit Maandblad biedt aan alle lezers hare hartelijke 

Nieuwjaarswenschen aan, de hoop uitsprekend!:', dat ons dierbaar 
Vaderland in 1923 v0or woelingen en tegenspoed gespaard moge blijven. 

Wij bevelen ons maandblad in 1923 nogmaals aan in de sympathie 
van alle abonné's en medewerkers! 

Het moge ons gegeven zijn in het Nieuwe Jaar met vcreeniging 
van alle krachten ids te kunnen bijdragen tot handhaving van de 
Orde en Rust is Nederland! 

Ook in 1923 blijve de Trouw en de Hulp der Bijzondere Landstcrm
Vrijwilligers verzekerd aan Regecring en Vorstenhui~I 

De Rèdactie. 

1922-1923. 
Het afgeloopen jaar is niet gunstig geweest. Overal was er 

onrust en depressie. Veel wordt aan Frankrijk geweten, dat 
de Duitschers veel te hard aanpakt. Men moet de schapen 
scheeren en niet villen. De kip met de gouden eieren moet 
men niet slachten. Wil Frankrijk werkelijk van Duitschland 
eenige behoorlijke betaling erlangen, dan moet het ook 
zorgen, dat Duitschland tot betalen in staat zij. De volken 
ook zijn economisch solidair. Als één volk lijdt, lijden alle. 
De slechte economische toestand van Duitschland benadeeld 
ook den Franschen handel en de Fransche industrie, even 
goed als de onze. Dat Duitschland veel eigen schuld heeft 
mag niet worden ontkend. Duitschland zelf was misschien 
niet oorloszuchtig, maar Pruisen was het wel en vooral de 
Pruisische generaals. Reeds de Romeinen, het meest mili
taire volk der wereld, hadden den stelregel, dat het zwaard 
voor den toga wijken moest. De staatsman moet beslissen 
over oorlog en vrede, niet den krijgsman. Heeft deze de 
beslissing in handen, dan drijft hij natuurlijk tot oorlog en 
dat is hem niet kwalijk te nemen, want alleen in den oor
log kan hij toonen, wat hij waard is. Elk acteur heeft gaarne 
een rol. De Pruisische generaals echter begonnen reeds in 
1866 met het gezag der lei den de staatslieden aan te tasten . 
Zij verzetten zich, met kracht tegen Bismarck, die Oosten
rijk niet alleen wilde overwinnen, maar ook winnen. Zij 
vergaten geheel, dat leger en vloot slechts de sterke armen 
zijn van den diplomaat en zich door dezen moet laten ge
bruiken zoolang hij dit noodig acht. Zij wilden zelf de 
vredesvoorwaarden dicteeren en werden daarbij door hun 
koning gesteund, maar de Pruisische kroonprins was wijzer 
en met zijn hulp bleef Bismarck de baas. In 1870 evenwel 
was er geen houden meer aan. De overwinnende generaals 
waren overmoediger dan ooit geworden. Bismarck zou hen 
niet ten tweeden male van de vruchten der overwinning 
berooven en tegen den zin van Bismarck dreven zij de an
nexatie van Elzas-Lotharingen door. 

Al de ellende van 1914 en later, is daaruit voortgekomen 
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en reeds in 1871 heeft een Fransch staatsman dat voorspeld. 
Maak, zeide hij, van Elzas-Lotharingen een zelfstandigen 
bufferstaat. Frankri, en Duitschland zijn door een reeks 
bufferstaten van elkaar gescheiden . Gij sluit dan, zeide hij, 
de poort voor den oorlog en anders zult gij over eenige 
jaren 'n wereldoorlog hebben, die Europa te gronde richten 
zal. De Duitschers boeten dus nu voor het verzuimen van 
den alouden Romeinschen stelregel. Zij hebben hun leger 
verafgood en over het paard getild. Geheel Duitschland en 
zelfs Oostenrijk hebben zich door Pruisen op het sleeptouw 
laten nemen en het einde is thans een ellende, die aan het 
einde van den dertigjarigen oorlog herinnert. Wraak even
wel is wel zoet, maar nooit verstandig. Er moet ook in de 
politiek een zeker idealisme zijn. De revanchezucht, die zich 
zoo licht bij den overwonnene ontwikkelt, moet niet worden 
gevoed, maar gesust Anders is een nieuwe wereldovtlug 
niet ver meer. Een behoorlijke vergoeding mag Frankrijk 
eischen voor onnoodig aangerichte schade. De Duitschers 
moeten het ook gevoelen, die het zwaard trekken, door het 
zwaard vergaan, maar bij dat alles mag een zekere maat 
oiet worden overschreden. De hoop mag aan den over
wonnene niet worden ontnomen, opdat wanhoop niet tot 
dwaasheden drij ve. 

Ik geloof niet, dat de ellende in Enropa nu erger is dan 
na den vrede van Munster, na den Spaansche successie
oorlog en na den val van Napoleon. Alles was toen op 
kleiner schaal, maar het weerstandsvermogen was toen ook 
minder groot, Wij weten ook niet meer, hoe Europa er voor 
stond in het revolutie-jaar 1848. Ons werelddeel heeft voor 
vuren gestaan minstens even heet als waarvoor het nu staat, 
maar wil het door die tijden van crisis heenworstelen, dan 
zijn, maar ook eensgzind. De Volkenbond moet rustig kunnen 
groeien en langzamerhand de groote arbiter worden der 
wereld. 

Amerika moet zich dan niet langer afzijdig houden maar 
zich steeds bereid verklaren zijn zwaard te werpen in de 
weegschaal van het recht. Als Amerika verklaart, dat ieder, 
die zonder wettige redenen het zwaard trekt, met Amerika 
te doen krijgt, dan zullen wij vrede houden en ook de 
sterksten niet meer uit den band durven springen. Alom 
moet ook de noodige zuinigheid worden betracht. Aan de 
de zucht om alles maar van den Staat te verwachten, moet 
een einde komen. Help Uzelf, moet de leuze zijn . De staats
zorg moet worden ingekrompen en daarna ook de Staats
begrooting en het heirleger van ambtenaren. De werklieden 
moeten ook hun eischen matigen, niet meenen, dat in deze 
tijden van algemeene verarming nu juist voor hen de tijd 
gekomen is om meer dan ooit te genieten. Zij mogen ook 
niet meer eischen dan redelijk is en moeten begrijpen, dat 
die hooge loonen het werk verjagen en dus toch weer op 
het ongeluk van den arbeider neerkomen. Op het punt der 
sociale wetgeving zal ook moeten worden ingebonden. Een 
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staatsman kan zich niet alleen door zijn hart laten regeeren. 
Hij behoeft voor alles een koel verstand. Met sentimentali
teit regeert men geen volk en in naam der democratie 
kunnen maar niet steeds aan de schatkist nieuwe en on
dragelijke eischen worden gesteld. Voor enkele jaren be
droeg ons budget ongeveer ~00 millioen, terwijl het nu drie 
of vier maal hooger is. Ook de begrootingen der gemeenten 1 

en provinciën zijn gestegen en een dergelijke toestand grenst 
aan waanzin. Op leger en vloot valt niet zoo heel veel te 
bezuinigen Op dat punt make men zich geen illusies. Het 
noodige moet er wezen. Over geheele ontwapening valt niet 
ernsti~ te praten. \,vij moeten een goed leger kfbben, of 
geen leger. !viets is zoo duur als een nederlaag. Verliezen 
wij onafhankelijkheid, dan komen de militaire lasten toch, 
maar dan mogen wij die voor een ander dragen. Met so
ciale wetten en duur onderwijs verdedigt men geen grenzen 
en kunnen die niet verdedigd worden, dan geeft al dat fraais 
toch niets. 

Een volk, dat nationaal voelt en denkt, zorgt allereerst 
voor leger en vloot en het weet wel, dat nationaal besef 
internationaal besef niet uitsluit. Wie veel voelt voor de 
menschheid, maar niets voor zijn eigen land, is als de· ma
troos, die liefde heeft voor vreemde vloten, maar niets voelt 
voor het schip waarop hij vaart. 

Er is dus hoop voor 1923, maar niet onvoorwaardelijk. 
De hierboven genoemde voorwaarden moeten worden na
geleefd, al doet het pijn. Veel geliefde droombeelden moeten 
worden prijsgegeven, ma·:u een practisch idealist blijft steeds 
met beide voeten op den bodem der werkelijkheid en ten 
slotte zal een betere toestand zijn loon z_ijn. 

Amsterdam. MR. H. VERKOUTEREN. 

~ 
Nieuwe Banen. 

II. 

Staat of de gemeenschap heeft het recht en den plicht 
e verdedigen, zoowel tegen een binnenlandschen als 

tegen een buitenlandschen vijand; en niet alleen zich zelf, 
zooals hij zich in den loop van de historie gevormd hee.ft, 
of wat tegenwoordig de meer gebruikelijken weg is, gelijk 
hij door allerlei soort vredestractaten en conferenties in el
kaar gedraaid is, maar ook, en met het oog op het laatste, 
vooral zijn leden of onderdanen en allen, die binnen zijn 
grenspalen wonen. 

De manier, waarop zulks het best en met het meeste re
sultaat zal geschieden, hangt natuurlijk van vele omstan
digheden af. 

In de Middeleeuwen b.v. verdedigde men zich zeer handig 
door stevige wallen, gevulde grachten (met water, wel te 
verstaan), met boogschutters en gewapende gilden. 

Later hebben we daarvoor gekregen de staande legers, 
de loteling, en de kazernes. Vooral die laatste, die moesten 
het 'm doen! Als we de kazernes maar vo I hadden met ge
wapende en afgerichte mannen. dan kon het Vaderland ge
rust zijn. 

Gelukkig zijn we nu op betere banen! Het beroemde 
"blijvend gedeelte" zijn we kwijt, en voor goed; na de af
richting gaan onze mannen recht naar huis! Daar is trouwens 
nog wat anders te doen; en in de plaats daarvan hebben 
wij gekregen het "blijvend gedeelte" thuis: onze Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm, het wakkere betrouwbare korps, dat 
komt "als 't moet". 

Daarmede zijn wij er echter nog niet. 
Het is niet voldoende bij de tegenwoordige samenstelling 

van de maatschappij, dat we, als 't er op aankomt, een 
40.000 man gewapend en wel op de been kunnen brengen 
er is meer voor noodig. En dat andere kan 't oude kazerne
systeem heelemaal niet leveren. Daar is voor noodig liefde 
en opoffering, nog zoo iets als idealen, vrijwilligheid, al te 
maal 7,aken, die men in de kazerne niet leert, wel kwijt 
raakt, 

Ik bedoel de Technische Noodhulp. 
Het gaat over de verdediging van ons land tegen een 

binnenlandschen vijand, en als ik hier spreek van ons land, 

dan bedoel ik alles wat ons dierbaar is. We zitten dan meer 
of minder in een burgeroorlog, en dus zijn de verhoudingen 
zan de burgers onderling, en tegenover de gewapende macht, 
anders dan bij mobilisatie en krijg tegen een buitenlandschen 
vijand. 

Dàn werkt alles mee om het geheel zoo vlot mogelijk 
te doen verloopen, maar in het eerste geval spant de tegen
partij alle krachten in om de verdediging dwars te zitten, 
en alle organisatie tot verweer. te beletten. 

Daar komt bij, dat het dagelijksch leven van de tegen
woordige maatschappij zoo gecompliceerd is, dat het niet 
kan doorgaan alleen, omdat er een gewapende macht ter 
bescherming klaar staat; er zijn te veel behoeften in 't leven 
van de menschen, die alleen, vooral in de groote centra's, 
door gemeenschapsbedrijven kunnen voldaan worden. Men 
hakt zijn hout niet meer in bosch of tuin, maar men be
trekt zijn kolen van de mijnen; men snuitt niet meer de 
lamp, maar men draait het licht van de centrale op; men 
heeft ge~n regen- of welput meer, maar het kraantje van 
de waterleiding geeft nu water; men bakt zelf zijn brood 
niet meer, of haalt het bij den bakker in de buurt, maar 
men wordt bediend door den knecht van een of ander groot
bedrijf of coöperatie enz. enz. 

Dit alles maakt, dat zij, die met heele of halve gare 
plannen van revolutie rondloopen, niet allereerst op ge
wapende middelen zinnen, maar juist in het stop zetten van 
deze en dergelijke bedrijven, die de vitale belangen van 'n 
geordende madtschappij in de tegenwoordige samenstelling 
verzorgen, hunne kracht zoeken. En te recht! Zou men het 
immers zoo ver kunnen brengen, dat 'n enkele hoofdplaatsen 
of in een aanmerkelijk deel van het land de bevolking zon
der eten of drinken in de kou en duisternis gezet werd, dan 
had men zijn doel al half bereikt, Wat doet men daartegen 
met een gewapende macht van duizenden? Het moreel van 
de bevolking en van den troep is óók een macht! 

De Technische Noodhulp nu is juist de organisatie, die 
ook in deze droeve mogelijkheid voorziet. 

Alom in den lande moeten daarom goedwilligen aange
worven worden, die hun kennis en krachten willen geven, 
om door zelf daadwerkelijk in te grijpen, deze misdadige 
poging doen mislukken, en door het werk op te nemen, dat 
anderen misdadig neerwierpen, de noodzakelijke bedrijven, 
zij het dan ook gebrekkig, in stand houden. 

Het gaat dus om de openbare of half-openbare bedrijven, 
zooals: de mijnen, transport-bedrijven, post en telegraphie, 
electriciteits , gas-, en waterleidingsbedrijf. 

Voor eenieder, die de zaken nuchter in wil zien, zal het 
duidelijk zijn, dat deze organisatie niets te maken heeft met 
een of andere vakactie, geen gevaar insluit voor een of 
andere vakactie of vakcentrale; en al was dat zoo, dan moge 
toch voorop staan, dat er nog heel wat dingen in de wereld 
bestaan, wier ongereptheid blijven van heel wat grooter be
lang is, dan dat van vakbonden. 

Zelfs de S.D.A.P. behoeft zich de propadanda en de or
ganisatie van dit instituut niet 1rnn te 1.e trekken als tegen 
haar gericht. als zij zich maar willen stellen op den legalen 
weg, en b.v. een ordentelijk antwoord willen geven op de 
vraag van Mgr. Nolens. Trouwens haar Duitsche collega 
heeft van dit hulpmiddel bij gelegenheid van verschillende 
Putsche geen onverdienstelijk profijt getrokken. 

Technische Noodhulp! Dat wil echter niet zeggen, dat 
hier alleen voor technici van den allereersten rang de deur 
openstaat, maar, dat beteekent, dat vooral voor boven ge
noemde technische bedrijven handige menschen gevraagd 
worden van allerlei stand en vak, die in dagen van nood 
alle wenschelijke hulp kunnen bieden. 

Er zal voor zeker nog heel wat organisatorisch talent 
noodig zijn, om van te voren een of andere situade te 
kunnen voorzien en bij het daar zijn ervan het meest noo
dige te kunnen verwerken, maar vóór alles is 't toch noodig, 
dat er de menschen zijn, tot welker aanwerving ook deze 
eenvoudige uit eenzetting hoopt mede te werken. 

Als we eenmaal door een doelmatige organisatie van ge
wapende en ongewapende krachten ons voldoende veilig 
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weten tegen een binnenlandschen vijand, zal het ook ge
makkelijker zijn om de opleiding tot verdediging tegen een 
buitenlandschen zoo eenvoudig en weinig drukkend moge
lijk te maken. 

Als we ons redden kunnen zonder kazerne tegen binnen
landsch gevaar, dan kan diezelfde kazerne ook gemakkelijk 
uitgeschakeld worden bij de opleiding tot verdediging tegen 
vijanden van buiten. 

Breda. JOS. VAN GENK. 

De Luchtwachtdienst. 
In een vorig no. van dit orgaan had ik gelegenheid een korte 

schets te geven van de wijze waarop de Lucbtw~chtdienst werkt. 
iullen we 't nog even met 'n enkel woord herhalen? De Lucht

wacht bedoelt, in oorlogstijd het Hoofdkwartier op de hoogte te 
stellen van het binnendringen boven ons land van vijandelijke vlieg
tuio-en, zoo wel die komen verkenmn als die komen bombardeerm. Het 
Ho~fdkwartier zorgt dan voor ,1/weer door de anti-vliegtuigkanonnen 
1e ·waarschnwen of eigen gevechtsvliegtuigen tegen de iudriugers 
af te zenden. 

Maar er is nog een tweede doel, en hierop had ik de eerste ma~.! 
noo- geen gelegenheid te wijzen. Uit de ervaring van den wereld
oo~log is gebleken, dat vtju.ndelijke vliegers ook gaarne bommen 
op steden laten vallen, niet enkel om schade toe te brengen maar 
ook om schrik en onsteltenis ouder de bevolking te verspreiden. 
Einde 1914 liet een Engelsch vliegenier een bom boven .Maastric.:ht 
vallen, meenende dat hij boven Keulen was. 

Laat ik dadelijk zeggen, dn,t de Maastrichtenaars er :teer koelbloedig 
onder gebleven zijn. lflr werd toen trouwens niet veel schade aan
gericht. In den loop v~n den oorlog zijn die vliegtuigbommen e<..;hter 
vervaarlijk geperfectionneed.; sommige bombardernents-vlii>gtuige1J 
(dit is de naam ter onderschP.iding van de "verkennings»-v liegtuigen) 
voerden duizend kilo mee. Men herinnert zich missc.:hien nog wel 
uit de oorlogsberichten van 1917 en 1918, welke verwoestingen 
zulke ontploffende massa's lyddiet, ecrasiet, meliniet of andere ex
plosieve stoffen veroorzaken konden. 

Het is dus ook de taak der N ederland,che luchtwachtbureaux 
om, zoodra hunne posten een binnensnorrend (straks misschien een 
geruisloos-binnenzwel'end), vliegtuig als bombardements-vliegtuig 
melden, de bt>sturen der bedreigde gemeenten in buo ressort te ver
wittigen. Elk luchtwaehl bureau heeft daartoe zjj o eigen waarnemàtgs
/,;ràig. De gemeentebesturen kunnen dan maatregelen nemPn om hun 
bevolking te waanchuwe°' zic.:h op dekking bedacht 1e houden. 

Komt het dreigende luchtvaarttuig nog dichter bij een stad, dan 
geett het Luchtwachtbureau aan die gemeente een alarmsignaal, 
wat voor het stadhuis het teeken is - zooa.ls te Parijs en te Londen 
geregeld gebeurde bij de verschijning van Duitsche luchtschepen -
om door het doen gillen van fabrieksfluiten, sirenen enz., de bur
gerij te waarschuwen in de kelders te kruipen, tot het gevaar voor
bij is. 

De waa1·schuwingen der Luchtwacht aan de gemeenten, en ook 
hare berichten ;ian het Hoofdkwartier (desnoods ook aan en na
burigen artelerie-post) geschieden telefunisch, langs het gewone 
rijkstelefoonnet. Misschien dat eerlang, wegens het gevaar voor ver
nielen van de draden door vijanden of verraders, ook wel de draad
looze telefoon hiervoor zal worden ingevoerd. Over 't algemeen zal 
men zic.:h echt.er wel vooreerst van de drnad-telefoon kunnen blijven 
bedienen, want is de vijand eenmaal zóó ver in een streek, dat hij 
de cornmuuicatie-middeleu kan verstoren, dan blijven de Lucht
wachtbureau en huune posten zelue ook niet lang meer ongemoeid 
in staat hun werk te verrichten. 

Het heeft me verwonderd, dat er niet een veel grooter toeloop 
voor dezen diensttak van den Vrijw. Landstorm is gekomen. De 
dienst ti1 vredestijd is zr!ér gemakkdijk: men behoefde dit jaar slechts 
vier vrije Zaterdagmiddagen voor oefening op te offeren, En daar
voor heeft men het voordeel, dat men bij mobihsatze - ook al wor
den alle weerbare m1mnen opgeroepen - vnj zs vou gewapenden 
die11st, toch als militair 'behandeld en bezoldigd wordt en, terwijl 
de andere jongemannen achter de linies worden gestuurd, in zijn 
eigen woonplaats kan blijven. De dienst is dan ook niet zwaar: 
feitelijk wordt er het drieploegenstelsel, oftewel de achturige werk
dag' toegepast. 

Ieder, die goede oogen heeft en overigens gezond is, kan bij de 
Luchtwachtpostm dienst nemen; ieder, die met intercommunaal tele
foneeren vertrouwd is, zal welkom zijn op het Luchtwachtbureau 
(d.i. :woveel als de staf van den commandant., onder wien de posten 
ressorteeren). 

Het zwaarste werk wordt gevraagd van de drie ploeg-commandant"n 
op het Luchtwachtbureau, die den rang van officie;· krijgen, en 

van wien dan ook een grootere mate va.n ontwikkeling en doorzicht 
wordt vereischt. 

Laten we voor heden besluiten met den wensch, dat de aanstell;ng 
van deze laatstbedoelde vrijwilligers tot den officiersrang of een 
daarmee gelijkgestelde positie niet langer op zich late wachten. 
Deze heeren iija nu vrijwel geoefend in hnn taak; telefonisten, helpers 
ordannaosen, zijn cte,noods gemakkelijker te vervangen dan de d.d. 
off:cieren, ud wier midden siiuls lallg de 7•r,1.ag klinkt: wanneer nu 
het-. besluit, dat hun de in uitzic.:ht gestelde positie verleent, afkomt. 

M.i. is dit belangrjjker cbn de - ook nog te regelen - unifor
meering van het Luchtwachtpersuneel. 

Maastricht. JAC. P. VAN 'l'ERM, 
res. le )uit. Luchtwachtkorps. 

Toenemende onveiligheid. 
Alhoewel onderslaand artikel (hetwelk einde Nonmber j.l. verscheen in de(n) Tijd, 

de Limburger Koerier en de Nieuwe Koerier, en voor het grootste gedeelte in de Prov 
Geldersche en Nijm. Courant en de Nieuwe Prov. Groningsche Courant) hoofdzakelijk 
bedoeld was voor de grensbevolking in Groningen, Drente, Overijse!, Gelderland en. 
Limburg, vermeenen wij, dat ook de landstormers van geheel ons vaderland erin belang 
zullen stellen, deels omdat verschtllende zinsneden ook op hen kunnenjbetrekking heb
ben, en deels omdat zij mede een inzicht krijgen, wat aan onze rijksgrenzen geschiedt 
en zou kunnen geschiedeu. 

* * * 
De laatste weken ke□ m'lrken zich d,1or een niet te onderschatten 

toename van aanrandingen, inbraken, beroovingen, oplic.:htingen, e.d. 
in de landstreken, greuiencle aan Duits<..;hland. Dti zich steeds meer 
intens voltrekkende failleering van onzen ongelukkigen 11~buur en 
de min of meer degenereereude oorlogspraktijken van vele Duitsche 
ex-soldaten dragen wel het hare er toe bij om onzerzjjds in de 
uaaste toekomst een bedenkelijke en nooit-gekende onveiligLeid in 
bedoeldti grensstrooken te vreezen. 

De gemeente- en de rjjkspolitie heeft daar thans een hoogst-in
spaunenden en vaak weinig-gewaardeerden plicht en taak. De Kon. 
Mareehaussee is er dag en nacht in de weer, geruggesteund dooi· 
de rijk,veldwacht. De gemeente-politie der grens-steden rechercheert 
beter naa ooit; wat was het eeoige jaren geleden van vele gemeente
besturen en politie-commissarisr,en juist gezien om hunne politie
korpsen te reorganiseeren en bijzonderlijk den recherche-dienst meer 
op JJeil te brengdn. Wij plukken daar nu de goede vruc;bten van. 
Een groot deel der Politietroepen is eenigen tjjd geleden aan de 
Duilsche grenzen samengetrokken. Een wijze maatregel! Daar is nu 
werk aan den winkel en die samentrekking ge~cbiedde bijtijds. 

De hoop mag worden uitgedrukt, dat thans het co11tac1 tusschen 
al die politie-korpsen verzekerd is. 

* * 
* 

Ondanks dit alles kunnen wjj ons, vooral in het a.s. winterseizoen 
bijzond,:re toestanden indenken, welke een georganiseerde lwlpver
leemi1g aan de diYerse politie-korpsen noodz,iluJjjk maken. De aan
dacht zjj daarop in deze beschouwing gevestigd en tevens naar 
voren gebracht., dat op een gegeven moment improvisatie een onding 
te noemen is en technische paraatheid strenge eisch ! 

Deze hulpverleening kunnen in het het hui::lige legersy,teem geen 
actief-dienende militairen brengen. Het hoofdwapen, de infanterie, 
welke ervoor het eerst in aanmerking zou komen, bezit geen ,,bltjvend 
gedeelte" meer. terwijl de cavalerie, welke na of naast de infanterie 
veel erbij zou kunnen presteeren, wel over elkaar schuivende ploegen 
bezit, maar de zoogenaamde afgeëxerceerden zijn eenerzijds voor de 
te verrichten inwendige diensten onmisbaar en anderzijds te gering 
in sterkte om gewicht in de schaal te leggen, 

Alhoewel het geenszins in de bedoeling ligt om hier defensie 
uit.gaven te verdedigen en inkr;mpingen aan te vallen, en teven
vooropstellende dat intense leger-versobering op den d111w onafwend
baar zal blijken, vragen wij ons voor het tegenwoordige ernstig af, 
of het wel gewetensvol en niet-anti-nationaal is om in den nog niet 
te ontwarren Europeeschen crisistijd en te midden der uiterst acute 
Dnitsche catastrofe nog verder onze zeer bescheiden weermacht te 
demonteeren? In dit verband beschouwen wij den huidigen Minister 
van Oorlog als een bewindsm11n, wiens begrooting een zoodanig 
mim·mum aangeeft, dat ,,11og minder" een absoluut débacle in bij
zondere omstandigheden ,;ou beteekenen. Het is voor anti-weermacht
propagandisten, die ons leger niet als een beveiliger en een be
waker, maar als een in de politiek te banteeren instrument be
schouwen, zoo uitermate gemakkelijk om in het Binnenhof de zoo 
dure weermacht af te breken, terwijl hun bloedeigen land- en partij
genooten in de grensstreken worden uitgeschud . . . . . . meer nog: 
nationacil territorium blijft bedreigd. 

* * * 
'l'erugkeerende op ons uitgangspunt: wij zullen bij stijgende 

grens-onveiligheid wellicht in eventueele politie-tekorten hebben te 
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voorzien, omdat onze grensbevolking, haar hof en haard, haiir per
soon en bezit geen moment aau vreemde onverlaten maa priiso·eaeven 

d ,, " " 1'T d d O " b ö wor en. ,,!] ZlJn 1,e erl11n ers. dus zij dienen zoo goed mogelijk 
beveiligd te worden. 

·wie moPt dat politie-lekort in een Jergeljjk geval aanvullen? 
Het, antwor,rd 1s kort. en klaar: tic lm•gerij zd/ 

Op tweeërlei wij;rn i, dit mogelijk. 

Pnino door voorbereidiug der mobiliseering van de gewapende 
burgerwachteu. De <1i;tieve burgerwachten komen het eer,t hiervoor 
in a.unlllerking. lmmers hunne strekking is: de versterkina van de 
plaatselijke politie ter handhaving Yan orde. rust. en gez~g in de 
re~p. gen1eenren. Zouden de politie-kor1Jsen het niet meer ,,af" kuuneu, 
dan is er 011ms/ en is een dergelijke 111ubili ~atie gemoti,·eerd. In 
aansluittng hiermede gelde de opmerking, d"t, de vele slapende en 
~lui11101Pnde lrnrgenvad1ten moeten walüer ge,chud wo1den. \Vant 
indien dat gebeu1 en moet als de nood aan den nrnn komt. beheers(:ht 
men wellicht r:óeb Jen nood, nóch den man. PrJYoir, c'e~t goun>rner ! 

Kunnen op een gegeven oogenblik de politiekorpsen plu~ de 
burgerwacht1;n bet niet af, d,rn is de grPnsioe,1and buitengemeen 
ernstig te noeme11. In zofJ'n tijrl roerrn zich zeer ver•noedelijk on
gunstige bàmmL,mdsche elementen ab handlanger,; der buitenland:;che 
en krijgt de orde-ver"tnring een onn ang, welke een greep naar de 
macht, of in een complex van gemernten, r,f in enkele 1•rovinciën, 
of landelijk in het perspedief kan brengen! 

Alsdan dient de bijzondere vrijwillige landstorm in actie te komen . 
Men zou zich hierbij kunnen indenken. dat de mobilisatie vun dit 
korps verlofgaugers-vrijwilligers geleûldijk m gedeeltelijk lrnn ge
s1.;hieden en in den hrgi11ne bijv. Pén derdP gedeelte of de helft der 
get,d,~terkte vrijwillig onder de wapenen komt. 

Et· bestaat nog ePn vorm, welke de toenemende wrrkrlooslieid 
eenigszins ten goede lrn,n komen. Uit de bijzondere vrijwilligers 
zouden hul pdienaren van politie aan te ,tellen zijn, ter versterking 
van één of meerclPre P"litie-korpsen. Een dergelijke aanstelling is 
echter 11irt r.oo gemakkelijk uitvoerbaar, vooral omdat uiter,t-ge
scl1ikten in aanrn rking kunnen komen en de ,rnmtelling zeer tij
delijk wu zijn. Van-zelf spreekt dat de reserve der Politie-troepen 
alsdan reeds uitgeput is. 

Secundo- (en hier springen wij van de technische hulpverleening 
over op de N ederlandsche mentaliteit) - zouden wij een betere 
samenwerking en meer sympathie tuss(;hen burgPrij en politie willen 
voorstaan. 

De doorsnêe-Nederlander be$chouwt een politieman min of meer 
als zijn verkL.u1rde en gezworen ..... vijand. Vanwaar die zonderlinge 
en ongezonde volhkaraktertrek? 

Immers de politieman beveiligt, bewaakt, handhaaft. voorkomt, 
verdedigt op het gebied van ·wet en Gezag, Orde en Rust. Dus ,taat 
hij er zuiver en alleen in het belang van bt>t gemeenebest en van 
elk individu tevens. En toch haat dat individu hem! 

Toch niet, omdat een of ander politie-fanaat eens halfdol en on
tactisch er op los rammelde, als het ook anders gekund bad, want 
dat gebeurt in de ..... beste families, bijv. in het bijna-volmaakt
politioneele Engeland! 

Toch niet, omdat wij proces-verbalen voor rijwielovPrtreilingen, 
strooperijen. smokkelpartjjen. en dergelijke futiliteiten af te bPtalen 
of uit te brommen kregPn? H iPrin past geen ...... rancune. want de 
dienaar van politie deed zijn plicht, en wij dokkers of brommer~. 
pleegden een wetsovertreding. 

'iYaarom dan die antipathie ten op7,ichte van onze politie? 
Het zit "in dPn aard van het beestje". De doorsnee-Nederlander 

onderwerpt iich hoogst ongaarne aan tucht, discipline, orde en 
regelmaat. vVij vergrooten liever de wanorde bij een gedrang of 
volksoploop dan aan de oplossing mede te werken. 'iVij schreeuwen 
negers en Javanen na. 'iYij maken zotte geluiden bij stomme films. 
,Vij vermaken ons met kwajongens, welke tul pen bollen in een park. ... 
gappen. En zoo kan men wel doorgaan. Het zou een brochure van 
wanordelijkheden worden. 

En daarbij braveeren wij de politie en zijn tev@s bang voor haar. 
,V ij leiden haar vandaag op een dwaalspoor en geven morgen een 
delict bij haar aan. 

\Vij 7,ijn dus hoogst onevenwichtig in dezen, onze bijzonder-af
keuringswanrdigen karaktertrek. 

En dit alles geldt niet alleen de plastische buurten van de grootere 
steden, maar is, hier meer, daar minder doorgedrongen tot in de 
kleinste grensgehuchien. Hoeveel nadeel en leidelijk verzet onder
vond de crimineele politie van deze veege volksondeugd niet in 
normale tijden? Thans echter, in meer abnormale omstandigheden, 
met R]s achtergrond onze persoonlijke onveiligheid, zullen wij, grens
bewoners, met zeer bekwamen spoed dezen karaktertrek dienen te 
herzien, of hij speelt ons nog eens .... leelijke parten. 

Vooral nu is een hechte samenwerking en een groote sympathie 
tusschen burgerij en politie in de Oos~elijke streken van Groningen, 
Drenthe, Overijse] en Gelderland en in geheel Limburg een ge-

bie_~ende eisch. Indien het nu no/! niet tot ons doordrong (er zijn 
altlJ<l me:.1sdien met k_apotte trommelvliezen en onwillige brillegla7.en), 
zullen WlJ zeer spoedig gaan beseffen, dat de grenspolitie in al zijn 
vormen onmisbaar gaat worden voor onze veilige nachtrust, 0117,e 
schuren en veldvruchten, onze brandkasten en zak portefeuilles. 

Geen betere bulp kunnen wij de politie verleenen dan dvor groote 
mededeelza"mheid te betr~chten en vrijwillig omtrent vrePrndt>linaen 
inlich_tingen te verstrekke11. *) 'iYij zijn <lHn behulpzaam bij 

0

cle 
.. rnzz1a", welken den geheelen winter aan de Duit~che grenzen nood
zakelijk blijkt te zijn. Doen wij dat niet, dan ondervinden wtj van
d~~g of morgen de onveiligbeid aH.n den lijve! Bij dit alles mogen 
Wl] vooral geen angst koesteren om als getuige op te treden! 

Ouders, overheden en organisaties kunnen door gep;istr. voorlich
ting zeer ,1ekt-r veel tot ho1·enstaa11de idee, om een bflter contact 
tussehen hurgerij en politie te brengen, bijdragt"n. Zij bedenken 
daarhij, dat 011ze grensveiligheid op het spel staat. 

GRAAFLAND. 

*) De beschikbaa•-stelling van particuliere automobielen aan de politie bij de bank
roof te Valkenburg strekke eenieder tot voo,beeld! 

]~betrouwbaarheid van de B.V L.S. 
De betrouwbaarheid van de B.V.L.S. wordt voornamelijk 

. hierin gevonden, dat de toetreding geen militaire lasten of 

1 

verplichtingen, maar ook geen enkel voordeel of belooning 
meebrengt. 

Volstrekte vrijwilligheid en even volstrekte belangeloosheid 
dus. Een man een man, een woord een woord! 

Men behofjt alléén en uitsluitend, op te komen, als er 
gevaar dreigt, d<it de wettige regeering en de orde en rust 
in ons land worden aangevallen en verstoord. Zelfs zoo 
danig geheel vrijwillig is deze verbintenis, dat mocht iemand, 
die zich heeft aangesloten, bij oproeping wegblijven, hij 
geen straf zou ontvangen, noch worden vervolgd, omdat 
woordbrekers en lafhartigen in tijden van nood zelf een 
gevaar vormen en beter gemist kunnen worden. 

Voor hazenharten is er dus geen enkele reden, om zich 
bij den B. V. L. S. aan te sluiten! 

Bovendien zorgen de Landstorm-Commissies wel, dat on
gewenschte elementen uit de organisatie blijven geweerd! 

Den Haag. BOULOGNE. 

November-Alarm. 
*** Bij de uitgever J. H. Kok te Kampen verscheen van de hand 
van den Heer G. G. van As, lid van de Hoofdredactie van "De Neder
lander" het reeds lang-verwachte boekwerk "November-alarm", zijnde 
beschrijving der omstandigheden, "aaronder in November 1918 de 
omwentelingspartij in Nederland getracht heeft Orde en Gezag omver 
te werpen en het heft in handen te krijgen 

In het Januari-nummer stellen wij ons voor eene uitvoerige be
spreking van dit voor ons zoo belangrijke boekwerk te geven. Thans 
reeds bevelen wij het met aandrang aan. 

,,Land en Vee" 
'\* In het nummer van 8 Dee. j. 1. van dit weekblad van den 

Limb. Land- en Tuinbouwbond en den Zuid-Ned. Zuivelbond lazen 
wti een hoofdartikel, getiteld "Uit en voo, de orgam'salte", waarin 
wij als slot een opwekking aantroffen om de jon12,e boeren te be
wegen zich aan te sluiten brj den bijzonderen vrij willigen Landstorm. 

De Hoofdredacteur, de Z.E. Heer Reys te Haelen, toonde weder
om hierdoor zijne zeer gewaardeerde belangstelling voor beide in
stituten. 

Een niet te onderschatten macht. 
Op het einde van het derde kwartaal van rlit jaar teldr. 't 

o ps er bijzondere vrijwilligers in ons land: ruim ELF-HONDF-RD 
officieren, ruim ACH'l'-EN-DERTIG-HONDERD onderoffüieren.ruirn 
VIER-EN-'l'WIN'l'IG-BONDERD korporaals en ruim ZEVEN-EN 
DERTIG-DUIZEND soldaten. 'J'ot!ial ruim VIER-EN -VEERTIG
DUIZEND-EN-DRIE-HONDERD mannen, die bereid zijn bij poging 
eener omwenteling vrijwzllzg en omniddeL!ijk onder de wapenen te 
komen. 

Er bestaat nog begi11seLvastlzezd in ons vaderland! 
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Omdat het moet. 
Wie met eenige opmerkzaamheid heeft gelezen het artikel "Valsche 

aerustheid" van de hand van den Eere- Voorzitter der Nat. Land
~tormcorumissie in het October-nummer van ons Blad, heeft dankbaar 
voor dit zoo tijdig WHarschuwend woord gezegd: Zóó i~ het, en 
niet anders moet het .. ,Ja er zijn vele droomers in deze wereld en 
de ergste zijn zij, die hardnekkig weigeren de gevaren te zien, 
welke ons volksbestaan nog steeds bedreigen", en: ,, wij moeten 
weigeren ons door vHlsche gernstheid in slaap te laten neuriën". 
Het getuigde toch van een beklagenswaardige bekrompenheid van 
inzicht in de droeve decadentie van ons menscbelijk geslacht, als 
men nog zelfs in het jaar Hl13 de onnoozele bewering durft uit
spreken, dat de wereld te beschaafd was geworden om oorlog te 
voeren. En in n0g betreurenswaardiger conditie bevindt zich onge
twijfeld de partij, die blijkbaar hierdoor toont te behooren tot het 
niet denkend clee I der natie, sls zij in haar kortzil:htigbeid waant, 
dat wij ons wr<rloos moetrn maken, omdat er geen oorlog meer 
komt, en als dit nog mocht gebeuren, dat wij er in elk geval 
buiten zullen blijven. Geen ern~tig vaderlander, die nog prijs stelt 
op ons onafhankelijk volksbestsan zal dan ook naar deze zotteprnat 
een oogenblik luistenn, maar zijn plicht blijven betrachten, omdat 
Izel moel. 

·wïe zich niet willens blind houdt, kan immers met eigen oogen 
dagelijks lezen, hoe elke poging om een einde aan de wereldver
warring te maken, 1elkens op nieuwe teleurstelling uitloopt. Geen 
wonder. Zoolang men blijft verkeeren in den ijdelen waan, dat de 
lichten des heuvels zijn uitgedoofd, niet meer mar boven, en evenmin 
naar óàmen, maar alleen rondom zich heeft te zien, zal op de wee
moedige vraag: ,,wachter wat is er van den nacht?" het sombere 
antwoord moet blijven luiden: ,,de morgenstond is gekomen, en 
het is nog nacht". 

Doch niet alleen de algemeen staatkundige toestand, geeft aan
leiding om op verdediging van ons onafhankHlijke volksbestaan 
bedacht te blijven, ook en niet minder moet naar dil woord van 
den scberpziP-nden staatsman geluisterd - ook de algemeene 
eco11omische toestand van Europa roept de gedachte op aan moeilijk
heden, waaraan onze vaders niet dachten, en ook die toestand eischt 
waakzaamheid van alle ordelievende burgers in het land. 

't Is daarom ook te hopen, dat ook dil woord moge inslaan bij 
ben, die gevaar loopen hun roeping in dezen te veronachtzamen. 
Die nog niet inzien, wat moet, en dientengevolge er ook nog niet 
aan toegekomen zijn om te vragen, /zoe het moet, en veel minder 
waarom. Die wel geweldig applaudiseeren als een bezielend spreker 
in een gloedvolle rede tot toetreden opwekt, en aan 't einde der 
vergadering met een heel ernstig gezic-ht hunne namen opgeven, 
maar, als schietoefeningen worden uitgesl:hreven, tevergeefs op zich 
laten wachten. Dezen komen er ook zoo spoedig toe om zich te 
scharen bij "de beste stuurlui aan wal", en in hun hoog opklinkend 
zelfgevoel alles af te kammen wat geschiedt, zonder zelf een vinger 
te verroeren om de in hun cog hoognoodige verbeteringen aan te 
brengen. Die met een heel gewichtig-doenerig gebaar, schijnbaar 
heel verstandig aldus redeneeren: ,,Dat men in deze woelige dagen, 
waarin to~h reeds zoovele menschen zich noodeloos onrustig maken, 
vooral voorzichtig moet zijn, en omzichtig moet handelen. Zij 
willen er althans eerst nog eens meer overdenken. En op de ernstige 
vraag van den propagandist, of ze dan toch niet mee doen willen, 
komt zelden een flink en beslist ja, en blijft het meest bij een 
meesmuilen binnen de tanden van iets, dat tu,schen ja en neen 
instaa1, niet inziende, dat die akelige bedaardheid ook anderen 
kan aansteken, en in hunne omgeving veel goed9 tegenhoudt, dat 
bij eendrachtige samenwerking tot stand zou kunnen komen, Bij 
zulke menscbeu is gebrek aan wilskracht. Hun wil is Ziek. Eerst 
geneeren ze zich nog wel een weinig over hunne besluiteloosheid. 
En waarover men zich eer$t. nog schaamde, tracht men ten slotte 
nog goed te praten, er zelfs een deugd inzien, en ze uitventen 
voor de hoogste levenswijsheid. vVe leven immers in een tijd, 
waarin velen een anderen regeeringsv0rm verlangen. Waarom dan 
nu zich zoo druk gemaakt, om den tegenwoordigen te behouden? 
Bovendien, heeft immers niet lang nog geleden bij de behandeling 
der Grond wetsherziening in de Tweede _ Kamer, de leider der 
S.D.A.P. niet zelf gezegd: ,,dat de sociaal-democraten van den 
a.anvang of gem politieke actie hebben willen voeren tegen het 
Koningschap ten onzPnt. En daarbij werd gezegd: ,,dat uit de kritiek, 
die nu en dan op het constitut.ioneele Koningschap of op de ver
vulling van bare taak door de Koningin wordt en werd uitgeoefend, 
niet mag worden afgeleid. dat een nieuwe tactiek door de sociaal
democraten wordt aangevangen". 

Wie, die het gelooft? Men voert geen politirke actie tegen het 
Koningschap? Wie "Het Volk" en .,De Notenkraker" maar even 
inziet, k:m zich dadelijk ergeren aan allerlei onbeschoftheden gericht 
tegen de Koningin en het Koninklijk Huis. 

Men voert gPen politieke actie tegen b~t Koningschap! Dat is nog 
al glad. ·want November '18 beeft gelëerd, dat ons volk in oroo/e 
meerderheid absoluut van geen revolutie weten wii. Daar i~ het 
gelukkig te nuchter voor. 

En daa:orn, liever dan naar deze drogredenen te luisteren, moest 
men zich aansluitPn bij den bijzonderen vrijwilligen landstorm, 
om te helpen voorkomen, dat, een kleine minderheid in ons land 
een herhaalde aanranding ,an het wettig ge:wg durft te wagen. 

Doch de pijnlijkste reden waarom het moet, is wel deze, dat het 
zoover komen kan - wat God genadig verhoede - dat gelijke 
de Inspecteur van den Raad van Arbeid onlangs schreef, de omvang 
der werkloosheid grooter is, dan het groote publiek beseft. En dat, 
indien niet. door doeltreffende maatregelen allereerst der burgerij 
zelve, totale uitputting, epidemiën. worden vocrkumen, wanhoop door 
overmaat van gebrek en ellendé; tot. wanhoopsdaden kunnen voeren, 
waartoe nu reeds geweten looze volksmisleiders heimelfjk de zwaar 
beproefde werkloozen ophitsen. En dan, ja dan, boe hard het ook 
moge vallen, maar ook dan hebben onze land~zonen de dure roeping 
Ie vervullen. om te voorl.-o111m, dat deze misleiden zic;h verg.iij pen 
aan bun medeburgers, die juist. door hun opkomen voor de hand
havir,g vu.n het wettig gezag nog zooveel mogelijk orde en welvaarr. 
trnchten te bevorderen en te bewaren. 

Niet een verwaten militairisme, wa,11 van men ons onrecbtmatia 
beschuldigt, en ieder rechtgeaard Nederlander terreebt een hart 
grondigen 3fkeer beeft, drijft. tot optreden tegen ben, die zich schudig 
mahn aan ondermijning van het wettig gezag, om in plaats daar
van door middel van misdadige woeling hun onwettige en wreede 
tirannie op te leggen. 

Ook geeri politieke hart,tocbt van een af andere partijgroep, die 
baar meening met geweld het g2heele volk wil opdringen, gelijk 
door sommigen moedwillig gelm,terd wordt om 't duel dat de Land
storm beoogt, veràacbt te maken. De eerlijke en oprechte bedoeling 
om recht en orde in den lande te blijven bevorderen. is de eenige 
beweegreden, omdat aan de hand ba ving van de mnjesteit van hft, 
recht en de 7,egeningen die het bewaren der orde met zich brengt, 
hangt hft welzijn des volks. 

Al toont, wie die bewering durft volhouden, dat van onze dagen 
kan worden gezegd, dat het "een tijd i,, waarin het is een lust om 
te leven". aan grenzeloozr oppervlakkigheid te lijden, niemand be
hoeft daarom peinzensmoede, varensmoede, klagensmoede tot levens-
111oede wordens toe, bij de pakken te gaan neerzitten. 
!<~én enkele hlik naar Rusland is vold,iende r,m dankbaar te erkennen, 
dat we in ons land het nog hebben, zooals we 't hebben. îVefae 
donkere wolken zich ook boven ons samenpakken en welke sombere 
tonen van het ontroerend lied der rn1arte ons hoe langer hoe meer 
van nabij in de ooren klinken, ondPr den ~cbaduw van den al
ouden Oranjeboom voelt ieder vredelievend burger zich nog veilig. 
Zoolang we nog een vofotin mogen hezitten, die wil belijden dat 
Zij evenals een Harer vrome Voorvaderen ,,der Hoogste Majesteit 
moet obediëeren in der gerechtigheid", mogen we blijven hopen 
dat ons land geen prooi van verwoesting wordt, als andere landen, 
waar men snoeft, dat de kronen langs de keien kegelen. 

Dat dan ieder, wie hiertoe is geroeprn, zich vrijwillig beschik
baar stelle tot daadwerkelijke deelneming aan oefeningen en wed
strijdne, ter voorbereiding om gereed te zijn eer het gevaar komt. 

Da.t bovendien elk burger van welken rang of stand of gods
dienstige gezindheid ook. zijn steun. weer evenals in November '18 
verleene aan de plaatselijke afdeelingen van de in die da.gen zou 
bewarend werken de Nationale Comités van Actie, die blijkens hare 
rnededeelingen in ons jongste nummer als ,.De nationale Noodhulp 
Organisaties", in eendrac·htige samrnwerking hunne gewaardeerdP 
werkzaamheden bereids hebben hervat. *) 

Omdat. het moet! 
Dan kunnen onze landstormen door den ijver hunner medeburgers 

aangemoedigd. met des te meer opgewektheid zich zelven geven 
voor de verdediging onzer dierbare volksvrijbeden, door geweten
looze volksmenners zoo s11ood belaagd. 

Dan komen zij op, als 't moet, omdat het moet! 

Raarndonksveer. .T. J. KOOPMANS. 

*) Noot van de Redactie. Leer juist! De handhaving van orde en gezag, van troon en 
altaar dient onder de rechtzinnige staatsburgers, van welke belijdenis zij ook mogen 
zijn, rr,yaa/ en zonder rancune te geschieden. Eendracht maakt '.macht, tweedracht zou 
ons-zelf ongeluk brengen! 

Commissarissen Motordienst in Limburg. 
* * * Als zoodanig treden op de H.H. Mr. G. J. du Celliée Muller 

te Maastricht (St. Lamber1uslaan 16); J. W. H. Huskens te Roer
mond (Neerstraat 3); J. Winters te Venlo (Postbus 76J en P. Linssen 
te ·weert (gemeentehuis). 

Bij hen en bij de eerste luitenant-commandant van het vrijwillig 
motorkorps in Limburg, Polis (Breede~traat te Maastric;bt) kunnen 
belanghebbenden volledige inlichtingen te bekomen. 
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Het gebruik van teekens bij ~uto-colonnes. 
De bevelvoering bij autocolonnes moet uit den aard der zaak hoofdzakelijk met teekens 

geschieden, zoodra men in beweging is. Het is toch bijna onmogelijk om, wanneer de 
wagens een maal aan het rijden zijn de chauffeur of de naast hem zittende hulp-chauf
feur, mondelinge orders te geven. De ordannans, die zoo'n order wagen voor wagen zou 
moeten gaan mededeelen, zou zich in vele gevallen niet verstaanbaar kunnen maken, 
waarvan verkeerd begrijpen het gevolg zou zijn, terwijl het op deze manier mededeelen 
van orders en teekens veel te lang zou duren. 

Er zijn daarom bij de School-Compagnie van den Motordienst te Haarlem een stel teekens 
in gebruik om de meest noodzakelijke mededeelingen, aan de chauffeurs ken ., aar te maken. 

Waar nu en dan gelegenheid bestaat, dat afdeelmgen van den V<ijwilligen Landstorm
Motordienst deelnemen aan oefeningen met die Compagnie, terwijl het bovendien ge
wenscht is. dat bij den Vrijw. L. S Motordienst bij oefeningen onderling, dezelfde teehens 
gebezigd worden, volgen hieronder je commando's en teekens die aaarvoor in de plaats 
treden. 

Deze teekens toch zijn nog lang niet voldoende bekend, en waar het Landstormblad 
in veler handen komt, willen wij de~e gelegenheid benutten om daaraan een grootere be
kendheid te geven. 

Die commando"s en teekens zijn de volgende: 
le. Commando: Ve,zame/en (één stoot op de fluit en het teeken verzamelen).") 
Op dit commando begeven de onderofficieren en manschappen zich naar hunne sectie

commdndanten en stellen zich in volgorde der autonummers naast elkaar op twee gele
deren op. De onderofficieren en chauffeurs in het voorste gelid; de hulp-chauffeurs in 
het achterste gelid. 

Dit verzamelen dient om het marschbevel of andere mededeelingen aan het personeel 
bekend te maken. 

2e. Commando: Naar de wagens. (Twee korte slooten op de llui t), 
Hel personeel begeeft zich naar (Ie wagens en stelt zich op de plaats rust op aan de 

linkerzijde, de hulp-chauffeur met den seinstok ter hoogte van de vooras, de chauffeur op 
één pas daarachter, De seinstok met de schijf omlaag 

Ut! seinstok bestaat uit een stok van oû c.M. lengte, aan welks einde een ronde witte 
schijf van 15 c.M. middellijn is bevestigd. 

3e. Commando: Motoren aanslaan. (Één sloot op de fluit en met den rechterarm een 
draa,ende beweging maken). 

De chauffeurs nemen plaats achter het stuur en regelen gas en ontsteking voor het 
crnr!slaan 

De hulp-chauffeurs geven het teeken door, slaan hierop de motoren aan en begeven 
zich naar hunne oorspronkelijke plaats aan de linkerzijde van de auto. üe achterste wagen, 
of, indien d~ colonne in iro11t staat, de meest linkscne wagen, begint met het teeken "ge
reed" te geven, bestaande uit het rechtstandig opsteken van de seinstoh'. de wille schijf 

Dit teeken worut achtereenvolgens door aile wagens gegeven tot aan het hoofd. liet 
teeken mag niet worden gegeven, voordat de voorafgaande wagen het teeken geeft, zoo
d•t wanneer de voorste wagen het teeken geeft, alle wagens gereed zijn. 

Commando: Voorwaarts. Één stoot op de fluit en herhaalde malen bewegingen van den 
arm 111 de rijrichting. 

De hulp-chaufteurs herhalen dit teeken. De chauffeurs schakelen de eerste versnelling 
in en rijden af. 

De bevolen afstanden worden gelijktijdig genomen. . . 
De voorste wagen rijdt zoolang in een langzaam tempo, totdat de geheele sectie m 

beweging is. 
De hulp-chauffeurs nemen hun plaats naast de chauffeurs in op het oogenblik, dat de 

wagen zich in beweging stelt. 
5e. Alle teekens worden door de hulpchauffeurs gegeven, herhaald en doorgegeven. 
De chauffeurs vestigen hun volle aandacht steeds op het besturen van den auto. 
6e. Vaart verm.nderen. Teeken: de seinstok horizontaal met horizontaal gestrekte arm 

op en neer bewegen. 
7e . Halt houden. Teeken: Seinstok horizontaal met horizontaal gestrekte arm. 
De voorste wagen houdt halt zooveel mogel1jk rechts van den weg. De volgende wagens 

sluiten op 101 2 a 3 M. en houde<1 achtereenvolgens achter den voorgaanden wagen halt. 
De hulp-chauffeurs stappen af en plaatsen zich op hun aangewezen plaats links van het 

voertuib. 
De chaufteurs blijven achter het stuur; de moto,en blijven stationnair Ioopen. 
8e. Afstanden vergrooten. Teeken: Seinstok met schijt omhoog eenige malen verticaal 

op en neer bewegen. 
Op dit teeken woraen de afstanden tot 50 M. vergroot. 
9e. Normale afstanden hernemen: Teeken; Seinslol< met seinschijf omhoog verticaal 

omhoog steken 
De voorste wagen vermindert zoolang vaart, totdat de normale afsatnden zijn hernomen. 
!0e. Panne. Teek en: Se inslok met seinschijf omlaag met gestrekle arm zijwaarts uit

steken. 
De wagen, die panne heeft, houdt zooveel mogelijk naar rechts aan en houdt op een 

geschikte plaats halt. 
lle. Motoren afzetten. Teeken: stoot op de fluit, afzwaaien met den arm. 
De hulp-chauffeurs geven dit teeken door. De chauffeurs zetten den motor af en nemen 

plaats links van het voertuig achter den hulp-chauffeurs. De portieren zijn gesloten. 
12e. Gedurende den nacht wordt de seinstok vervangen door een lantaarn, die naar 

twee zijdt:n lichtuitstraalt. Deze lantaarn is voorzit:n van een ronddraaiende schijf, waar
aangebracht zijn wit, rood en groen glas, alsmede een sluitplaat om al het licht af te 
sluiten. 

De teekens voor de bevelvoering bij nacht zijn: 
a. wit licht = voorwaarts. 
b. wit licht op en neer bewegen = afstanden vergrooten. 
c. rood licht = halt. 
d. rood licht op en neer bewegen = langzaam rijden. 
e. groen licht = panne 

Algemeene opmerking. Bij stilstaande colonnes moet er streng op gelet worden, dat 
al het personeel rechts van den weg blijft, zoodat de linker helft steeds vrij blijft voor 
passage. 

Den Haag. B. TEN BROECKE liOEKSTRA. 

*) Het teeken .verzamelen" uit het Velddienst-voorschrift bestaat uit het geslrekt zij
waarts strekken der beide armen en die vervolgens over de borst kruisen. 

Noot val! de Redactie. Aangezien. zeer vele abonné·s leden van het Vrijwillig Land· 
storm Korps Motor- en Vaartuigendienst zijn, nemen wij dit artikel volgaarne op; ook 
officieren en kaderleden van andere korpsen zullen het belangwekkend vinden. De 
schrijver zal voor een der volgende nummers eene bijdrage levereu van zijne ondervin
di•1gen, opgedaan als controleur van ecu be,rouwbaarheidsrit te Berlijn. 

Gewestelijke Landstorm Commissie "Kennemerland". 
Daartoe opgeroepen door de Plaatselijke Landstorm Com

missie te Heemskerk, kwamen op 14 Decembrr j.1. de Bij
zondere Vrijwilligers dier afdeeling bijeen tn eene vergadering, 
bijgewoond o.a. door den Commandant van het Korps "Ken
nernerland", den Secretaris der Natic,nale Landstorm Com
mi~sie en den Secretaris der Gewestelijke Commissie. 

Gezien het feit dat te Heemskerk ruim 75 pCt. der Bijzon
dere Landstormers de schietoefeningen geregeld had gevolgd, 

en ook deelgenomen aan de daarop gevolgde wedstrijden, 
was aan deze bijeenkomst, alwaar de vele behaalde prijzen 
ui:gereikt zouden worden, een eenigszins feestelijk karakter 
gegeven. 

Na een woord van welkom van den Voorzitter der Plaatse
lijke Commissie werden op verzoek van dezen de twee eerste 
coupletten van het "Wilhelmus" gezongen. 

Nadat eenige voordrachten van een Heemskerkschen hu
morist ten beste waren gegeven, afgewisseld dGor goede 
pianomuziek, werd het woord gegeven aan den Secretaris 
der N. L. C., de Heer 0. F. Boulogne, die mededeelde dat 
de Voorzitter der N. L. C. den Heer Duymaer van Twist, 
tot zijn leedwezen verhinderd was dien avond te komen, 
doch als blijk van waardeering voor de goede opkomst der 
Heemskerksche vrijwilligers een fraai zilveren horloge als prijs 
had medegegeven, welke attentie door de Heemskerkers ten 
zeerste op prijs werd gesteld. 

In een gloedvolle en van vaderlandsliefde getuigende rede 
welke door alle aanwezigeFJ met groote aandacht werd ge
volgd, besprak de Heer Boulogne het doel van den Bijzon
deren Landstorm, bepleitte de noodzakelijkheid van het blijvend 
bestaan van dit institimt, en wees op de groote preventieve 
kracht, welke er uitgaat van een dergelijke krachtige organi
satie, bestaande uit 5ö000 regeeringsgetrouwe Lanctstormers_ 

Na de rede, waarop een welgemeend en hartelijk applaus 
volgde, werd overgegaan tot uitreiking der vele en fraaie 
prijzen door den Secretaris der Gew. Commissie. Deze be
dankte allen, die in Heemskerk hadden medegewerkt om de 
schietoefeningen aldaar te doen slagen en wees er op dat de 
schietoefeningen in Heemskerk zeer zeker voldaan hebben 
aan het beoogde doel, t.w. het onderhouden en vergroot en 
der schietvaardigheid van de vrijwilligers, en het bevorderen 
van de saamhoorigheid en onderlinge kameraadschap. De 
schietresultaten waren te Heemskerk bijzonder goed te noemen 
en series van 90 tot en met 94 punten (maximum 106) waren 
geen uifzondering. 

Nadat de prijzen waren uitgeruikt, waarbij door den besten 
schutter 't zilveren hPrloge geschonken door den Heer Duymaer 
van Twist ats de eerste prijs werd gekozen, bleef men nog 
geruimen tijd gezellig bijeen, terwijl humorist en pianist 
zich van hun beste zijde deden kennen. 

Het was een avond die in alle opzichten beantwoord heeft 
aan 't doel n.l. propaganda voor het Insti-tuut van den Bij
zonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Haarlem. De Secretaris Gewestelijke Land
storm Commissie "Kennemerland" 

C. ELDERMANS. 

O..>sterhout. Op 20 Dec. j.l. werd eene bijeenkomst gehouden. 
in de zaal van »De Stad Parijs« welke zeer druk was bezocht. 

De Voorzitter der Pl. Comm. de Heer Severijnen, opende met 'n 
hartelijk woord van welkom en wees de aanwezigen op de mooie
taak die zelf hadden beloofd na te komen. 

Hierna volgde de prijsuitreiking voor de wedstrijden in het af
geloopen seizoen gehouden; de prachtige collectie prijzen bestond 
uit 24 stuks, waarvan 4 welwillend waren aangeboden door nota
belen uit de gemeente, waarvoor hartelijken dank werd gebracht. 
Met een pittige spreuk werd iederen prijs aan zijn winner, door
den Voorzitter overhandigd. 

De plaatselijke Leider, den Heer Beesems, wees daarna op het 
groote nut van het bijwonen der schietoefeningen en wedstrijden 
en spoorde alle aanwezigen - en ook de thuisblijvers die er helaas 
ook zijn - tot deelname aan. 

Propaganda werd gemaakt voor het Landstormblad met het resul
taat dat zich nog 15 leden als abonné opgaven, 

Staande de vergadering werd hulde gebracht aan den volijverigen 
Secretaris v. h. Gewest »West Brabant« den W. E. Heer van Genk, 
wat met een levendig enthousiasme door de aanwezigen werd be
zegeld. 

Nog geruimen tijd bleef men uiterst gezellig bijeen. 

Oosterhout. J. BEESEMS. 
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Revolutie-Dagen in München. 
Van de hand van Mr. C. P. Van Rossum lazen wij in de "Telegraaf" 

o.a. het volgende omtrent "de moord op de gijzelaars" tijdens de re
volutie-dagen te München: 

Toch komen we waar~chijnlijk de waarheid hoe langer hoe nader. 
Het is de getuige Kronauer (het bovengenoemd lid van het revolu
tionnaire tribunaal) die ons verteld dat hij van Haussmann, den 
tweeden commandant van het gymnasium, telefonisch de volgende 
mededeeling ontving: ,,Als jullie nu eindelijk niet eens een dood
vonnis vellen, dan nemen we jullie allemaal gevangen!" Dat het 
initiatief tot den moord van Haussmann en Seidel is uitgegaan, dringt 
zich nu reeds meer op. Wellicht is een bevelschrift aan Engelhofer 
voorgelegd, die het ongezien heeft onderteekend, de " uctores zijn te 
zoeken in het Luitpold-gymnasium. 

Den dertigsten April melden zich zestig man van de vrijwillige 
cofupagnie van het 2e Inf. regiment ter dienstneming in het Luitpold
gymnasium aan. Ze waren zonder werk, ze ontvingen geen enkele 
ondersteuning meer, hun laatste kans lag in een dienstverband bij 
het roode leger. Schiklhofer, ook één der machthebbers in deze 
kazerne, ontving ze met de woorden: ,,Seid 1hr gute Brust- und 
Kop! se! ützen ?" Daar ze meenden hier slechts met een willekeurige 
vraag te doen te hebben, knikten ze bevestigend. Hierop legde 
Schiklhofer hun een papier onder den neus, waarop geschreven stond: 
,,Todesurteil zu vollstrechen. Sucht euch die Feinsten raus". 

De "fijnsten" uit deze verzameling van 20 à 30 gevangenen waren: 
de prins Thurn und Taxis. Ereiherr van Teuchert, gravin von Westarp, 
baron van Seidlitz, de schilder professor Berger, de spoorwegambte
naar Daumenlang, de beeldhouwer Anton Deiche en een zekere 
Walther Niehaus. In m'n vorig feuilleton heb ik gememoreerd dat 
enkelen van deze slachtoffers gevallen zijn uit hoofde van hun lid 4 

maatschap van . de Duitsch Nationale Vereeniging, die Thule Gesell
schaft. Tevens dat de beschuldiging was opgebouwd op het feit, dat 
in het vergaderlokaal van deze vereeniging nagemaakte communis
tische stempels waren gevonden. Dit laatste blijkt niet juist te zijn. 
De stempels waren gevonden in een lokaal van het hotel Vier 
Jahreszeiten waar de Thule Gesellschaft niet thuis hoorde. Hiermee 
kan dus de laatste beschuldiging, deze personen betreffend, vervallen. 

Trouwens, waarom naar een grond van aanklacht zoeken, waar 
alle rechtspleging uitgeschakeld was? 

De gravin Westarp wordt Seidel overgebracht; Seidel dreigt met 
een revolver, schreeuwt als een waanzinnige en geeft, met een 
vloek, het bevel haar op de binnenplaats dood te schieten. Dan 
komt de Prins Thurn und Taxis binnen. Een der begeleiders zegt 
tot Haussmann: 

"Deze man beweert dat hij onschuldig is en een onschuldige 
schieten we niet dood". De prins treedt een pas na der: ,,Ik ben niet 
degenen die jull ie zoeken. Ik ben niet de Taxis van Regensburg. 
Mijn familie kijkt me niet meer aan omdat ik er zulke radicale 
meeningen op na houdt!" ,.Ach was" - antwoordt Haussmann met 
een gestie van verveling - ,,waarom zouden we er nog langer over 
zaniken. Het is toch in ieder geval een aristocraat. Vooruit op de 
binnenplaats ...... en tegen den muur! Breng 'm weg!" 

De vrouw van Daumenlang staat sinds een half uur voor de deur, 
in de hoop Seidel te bereiken en hem genade voor haar man af te 
smeeken. Seidel heeft geen tijd. Toch gelukt het haar binnen te 
dringen, - ,,Niemand wordt hier doodgeschoten!" - antwoordt 
Haussmann op één harer angstié e vragen en zendt haar naar het 
ministerie van oo r log om de vrijstelling van haar echtgenoot te 
bewerken. 

Op het oogenblik dat Haussman deze geruststellende woorden 
spreekt is Daumenlang reeds een kwartier dood ..... 

De getuige Hans Wagner heeft de doodelijke verontruste mevrouw 
Berger beloofd haar voorspaak te zijn bij Seidel. S ddel heeft geen 
tijd maar hij schreeuwt door de deur: - ,,Berger heb ik om zes uur 
vrijgelaten. Hij moet thuis zijn!" 

Op het oogenblik dat Seidel deze woorden spreekt, is Berger reeds 
een kwartier dood. 

Ik geloof dat deze monsterachtige comedie als een unicum in de 
historie kan worden opgeteekend. 

Een der eersten die naar de onheilspellende binnenplaats wordt 
gevoerd, is de gravin van Westarp, een elegante jonge vrouw van 

een dertigtal jaren. Tijdens haar gang naar de zoogenaamde instructie
kamer van Seidel en Haussmann is ze, door de voorbijgaande com
munisten, op de meest brute wijze beschimpt. Nu ~taat ze op de 
binnenplaats, gevonnist zonder verhoor en zonder vonnis. Ze wil 
sterk zijn, trotsch zet ze het hoofd om.hoog, een enkele traan heeft 
zich met geweld baan gebroken ; ze veegt ze weg ..... Dan komt haar 
laatste wensch: een enkel schriftelijk woord aan haar nabestaanden. 
En ze schrijft, op den ru g van een dier aanwezige moordenaars het 
het afscheid van het leven. Maar zelfs dit wordt haar niet gegund. 
Een soldaat pakt haar bij den arm: - ,,Het is nou lang genoeg, hoor! 
Schiet op I Dat hadt je maar vroeger moeten doen 1" Een andere stem 
schreeuwt: ,,Zet dat mensch toch tegen den muur!" 

Een twaalftal moordenaars zijn in een gelid geschaard, voor het 
grootste gedeelte Russen. Een blinddoek is de vrouw voor de oogen 
gebonden .... de geweren gaan in den aanslag ..... , en hand zakt om 
laag .. ... en het leven is met één slag uitgelazen. 

De schilder Walker Seyler, communist, verklaart voor de rechtbank: 
- ,,Op den morgen van · den 3'.Jen April en ook na het fusilleeren 
heet Engelhofer tegen mij gezegd: - ,,Naar mijn meening was de 
gravin onschuldig!" 

Als Professor Beyer onder de schoten is gevallen en met gespalkten 
schedel in een laatste stu iptrekking rondwenttlt, nadert een der 
moordenaars met een geweer om hem een laatste genadeschot te 
geven. - ,,Laat 'm toch verrekken" - roept een stem 'm toe -
"dien kogel kun je je sparen!" Een and er gooit z'n geweer omhoog 
en zucht triomphantelijk: - ,,Dien hebben we lekker gescalpeerd, 
vanavond eten we gebraden hersen , n ! " (sic!) 

Waarom U deze tragedie, détail voor détail voor te leggen? Het 
geheel is van een dergelijke afgrijselijkheid dat we ons verplaatst 
meenen naar de donkere middeleeuwen. Dronken tronies kijken uit 
alle ramen op dit treurspel neer, vrouwen omhelzen hun minnaars 
en bespuwen met vieze bezoedelende woorden de de laatste levens
momenten van deze onschuldige slachtoffers. Nadat ze alle tien (de 
twee huzaren meegerekend) gevallen zijn, sluipen de hyena's op de 
lijken af en schudden ze uit.. .... En als, voor de rechtl:>ank, een der 
machthebbers, Hesselmann wordt voorgevoerd, valt hij door de mand 
en erkent, na een lange comedie van kinderlijke onschuld, dat hij 
zich verscheidene gouden eigendommen van de gevallenen heeft 
toegeëigend ..... 

Aldus was de geschiedenis van het Beiersche communisme. 

Ze waren uit de klei getrokken, en .... te "glad". 
Toen in het jaar negentien achttien 
Troelstra groote jog wou zijn 
En de groote sprong zou wagen 
Maar niet dacht aan "mijn" en "dijn", 
Kwamen jongens vol van vuur 
En liefde en trouw' aanhank'lijkheid, 
En bezorgden onzen klimmer 
Naar den troon een harden strijd!. ..... 
Onverwachts was hij gaan klimmen, 
En hij was al halverweg 
Toen hij plots terug ging schuiven 
Weet gij d'oorzaak daarvan, zèg? 

"Al die jongens, die zich scharen 
Om den troon van Willemien 
Zijn maar uit de klei getrokken!" 
Zei Pieter Jelles. Hij zóti 't zien. 
Klei is glibberig en vochtig, 
Daaraan dacht ons Pietje niet, 
En nu zou hij ondervinden 
Dat die klei hém schuiven liet. 
Arme Pieter Jelles Troelstra 
Ga niet meer op 't oorlogspad 
Bedenk: de klei van onze ruggen 
Is voor jouw toeren véél te "glad"! 

Raamsdonk A. C. G. F. VAN RIJSWIJK, 

©NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 



40 HET LANDSTORMBLAD 
- ---- -------------------

Bericht. 
Wegens ongesteldheid van den hoofdredacteur verschijnt 

deze aflevering eenige dagen te laat. 

Reserve K ~pitein Klein. 
* * * Op 31 December 1922 trad af als comm:mdant van het korps 

Kaderlandbtorm de reserve kapitein Klein. 
Het ligt niet in de bedoeling om hier een feveusschds van dezen 

voorvechter van het volksleger bijzonderlijk van het reserve- en 't 
kader landstorm-systeem te geven. ·w ellitht vinden wij de geleo-en
heid ons nadien eeri en ander over te nemen van een schrijver~ die 
meer nabij genoemde officier in zijn onbaatzuchtig werken mocht 
meemaken. . 

,Yij kunnen alleen een woord van dank aan zijn arbeid wijden. 
Kapiteiu Klein ~chudde ,10uvele jongeren uit. hun dömmelzucht 
wakker en maakte hen tot voorvechters der moderne weerbaarheids
ideëen. Hij was de organisator, die niet gemaakt is, maar als dusdania 
geborm. Zijn werklust en zijn hoop verflauwden nooit. Bang was hij 
voor niernand en het minst voor de conservatieve partij. En i1t alles 
bleef hij soldaat-avant-tout! 

Deze man telt vrienden of vijanden! Beide doen alles vóór of 
tégen hem! IndiPn hij wel!icht meer volgzaam en mir,der halstarrig 
was geweest, of (zooals het eens geiegd is) meer politicus en minder 
militair, zou hij zeer ,;eker voor de actieve leiding der moderne 
weerbaarheiJs-beweging langer dan 111t het geval is behouden zijn. 
Maar zoo kort als zijn naam is, zoo hard is zijn kop. Ook daaraan 
mogen vele jongeren, die te weinig fut en flinkheid bezittPn, een 
voorbeeld nemen. Hij bezat. deze kwaliteiten... te veel, niet voor 
ous jongeren, maar voor zijn tegenstanders. 

Kapitein Klein gaat met het begin van 1923 den actieven dienst 
naar de reserve over. Hij zal àt die reserz•e actief ó!tïvm. Daaraan 
twijfelt niemand. Als schrijver, als spreker, als propagandist, als 
bestuurder, staat hij thans nog vrijer dan voorheen zijn man, en leidt 
hij daardoor nog meer dan voorh<len zijn idee en de overeenkomstige 
ideeën van zijne zoovele geestverwanten. 

Wij wenschen van harte dat hij in 1923 moge Yoortgaan ! 

Onze Ad verten ties. 
Al is het resultaat ook niet bereikt, wat wij ons voorg(

gesteid hadden, met dit nummer is toch alvast een begin 
gemaakt. Het spreekwoord zegt: ,,Goed voorbeeld, doet goed 
volgen", en als dat waarheid mocht bevatten, hopen wij bij 
het volgend nummer unze vier om~lagpagina's vol adverten
ties te zien. De noodzakelijkheid eisLht dat deze 4 pagina's 
steeds met advertentie's ~01 staan, ja zelfs nog meer. Want 
ieder i~ het toch duidelijk, dat men voor fl. 1.12½ per jaar 
niet ieder maand een blad van 8 tot 12 pogina.'5 plus omslag 
franco thuis gestuurd krijgt, zonder dat daar verlies op ge
leden wordt. Dit verlies moet gedekt worden door adver
tentie's. Als ieder in eigen kring een rondziet, dan vindt hij 
zeker de een of andere Läkenman, die in "het Landstorm
blad" wil adverteeren. Waar ons blad 11n een oplage heeft 
van ruim 5000 ex. is een advertentie niet alleen een steun 
voor ons blad, maar ook een steun voor den adverteerder. 

De prijs bd10tft niemand af te schrikken. Deze is 25 cent 
per regel. (de advertentie's in dit nummer zijn meerendeels 
van 29 regels) Bij 3x plaatsen geven -.vij lO°!o; bij 6 plaatsen 
200/o; bij 12x olaatsen 30°,0 korting, zoopat een advertentie 
van 20 regels kost bij 1 x plaatsen fl, 5.00; bij 3x fl. 4.50; 
bij 6x fl. 4.00; bij 12x fl. 3.50 per plaatsing. Betalingen 
ge.5chiedt maandelijks per giro (No. 7541) of na 15 dagen 
per wissel vergoogd met de incassokosten. 

Het is noodzakelijk, willen wij de zaak zoo hoog mogelijk 
opdrijven, dat op iedere plaats van beteekenis iemand die 
plaats en omstreken bewerkt. Wij zij bereid 1 O°lo provisie 
te verstrekken (bij groote omut zelfs 15°,0) Vrijwilligers, 
welke op deze wijze voor ons blad en de goede zaak willen 
werken wenden zich tot ondergeteekende welke gaarne bereid 
is alle mogelijke inlichtingen te verstrekken en btj het be
werken ,1an adverteerders behulpzaam te zijn. 

Het arbeidsveld is ruim, laat het nu niet aan arbeiders 
ontbreken. 

De Beheerder de advertentiën 

L. WINTERS-DROST 
~D~:9C?:D~:9C?:D~~D~D~DQ:9 
MILITAIRE-KLEEDING 
Gv~vGvCroCroCruG~~vGvGv 

VLEESCHSTRAA T 65 

HOEDEN, PETTEN 
GUMMI-BOORDEN - DASSEN, 

STRIKJES - BRETELS - ENZ. 

VENLO. 

H. LINA • 
• VENLO 

TELF 623. - KLAASTRAAT 4 - TELF. 623. 

REGENJASSEN. 
KEPl'S EN PUTTEES. 

Valuas l 
Mosa ) 

Rijwielen 

Naaimachines - Waschmachines 
Vraagt prijscourant bij 

de vertegenwoordigers of rechtstreeks bij 

Jac. F ranssen & Zonen 
VENLO. 

rr=========================~ 

J. C. RAMING, VENLO 
EENIG ADRES IN NOORD-LIMBURG VOOR 'TINKOOPEN VAN 

MANUFACTUREN, DAMES- EN KINDERCONFECTIE 

BEDDEN EN TAPIJTEN·, SLAAPKAMERMEUBELE~ 

~ETE WONINGINRICHTINGEN ~ 

FIRMA G. RUIJS 
UNIFORMKLEEDING & CIVIEL 

ONDER GARANTIE 

GUNSTIGE BETALINGS-CONDITIES. 
REIZIGERSBEZOEK OP AANVRAGE. 

J. A. KOOPS Jr., Sergeant Vrijwilliger. 
Venlo, Houtstraat No. 1. GASTHUISSTRAAT 16 VENLO. 
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HET LANDSTORMBLAD 
: ,2i~~-TF.N BEHOEVE VAN DEN 

BIJZONDERENl?(v ~~ WILLIÜEr~ LANDSTORM. 
Dit maandblad verschijnt den laatsten van elke maand. 
Abonnementsprijs: zelf te bepalen, doch niet lager dan 

f 1.- plus f 0.125 inningskosten. 
Losse nummers f 0.12 per stuk. 

Drukkers van dit maandblad: GEBRS, VAN AELST 
0. L. Vr. Kade 10-11, Maastricht. Tel. Int. No. 757. 
Beheerder der advertentiën: de sergeant-vrijwilliger 

A. KOOPS te Venlo, Houtstraat No. 1, Tel. Int. No. 475. 
Postrekening No. 7541. 

Op 31 Augustus. 
Wederom viert Nederland den geboortedag van 

H. M. de Koningin, maar dit jaar is dit feest 
luisterijker dan ooit! 

Dit jaar vieren wij het 25 jarig Regeeringsjubileum 
en maken wij ons allerwegen gereed, in steden en 
in dorpen, in de massieve centra, , waar de harts
aderen van industrie en handel kloppen, en ook in 
de kleinste buurtschappen en gehuchten, verre van 
gewoel en gewirwar, om in optochten en verlich
tingen, met zang en muziek, Haar te eeren en te 
huidigen, die vijf en twintig jaren met vaste hand 
en met vertrouwen op God onze lage landen en 
het rijk van Insulinde leidde in tijden van vrede en 
voorspoed, maar ook in jaren van oorlogs- en revo
lutie-bedreiging, van armoede en inzinking op elk 
gebied. 

Wij zullen dit feest waardig vieren, ons aanpassend 
aan de tijdsomstandigheden en aan het verlangen 
van de Jubilaresse, die in deze dagen van malaise 
luidruchtig feestbetoon zou afkeuren. 

* * * 
Het Bijzondere Landstorm Instituut viert zijn eigen 

feest. Kalm en zonder vertoon, maar ook zich 
eigenend aan zijn doel en bedoeling. 

De schietwedstrijden geschiedden met meer 
animo en met meer zorg dan verleden jaar. De 
afgeloopen winter heeft een sterk contact gescha
pen tusschen leiders en leden door de legitimatie 
en vooral door de album-vellen, welke zooveel 
doenlijk was door allen geteekend zijn en 6 Septem
ber door den Voorzitter der Nationale Landstorm 
Commissie, omgeven door de afgevaardigden van 
allen gewestelijke Gommissiën, aan H. M. de 
Koriingin zullen worden aangeboden, Haar het 
bewijs gevend dat Haar Troon en Kroon veilig is 
bij Haar keurkorps van uitgezochte verlofgangers. 

Meer dan voorheen welt ditmaal op 31 Augustus 
de zegekreet naar onzen mond: 

Lr:zng leve onze Koningin. 

DE REDACTIE 

Hoofdredacteur: JHR.]. GRAAFLAND te Buggenum (L.) 

Tel. Int. No. 14 te Haelen, alleen op werkdagen van 

9-12, 2-31/ 2 en 6-7 uur; postrekening te Roermond 

No. 67535. 

Redacteuren: VAN AGT te Eindhoven en VAN GENK 

te Achtmaal. 

De kracht van onze weermacht. 
111. De geoefendheid en de geest van het leger. 

De tijd, gedurende welken onze miliciens hu11ne opleiding ontvangen 
is kort. In de meeste rijken wordt de militie veel langer ten 
behoeve van de eerste oefening onder de wapenen gehouden. Slechts 
eenige kleine landen zooals Zwitserland en de Skandinavis, he 
rijken, kennen een oefentijd, ongeveer gelijk aan dien van ons of 
nog korter. 

Kunnen onze jongens in de luttele maanden, die daarvoor be
~chikbaar zijn, tot bruikbare vechtsoldaten worden gevormd? Wij 
}lebben de proef op de som niet kunnen maken. Wij behoefden 
gelukkig ons leger niet tegenover een vijand te brengen. Ook de 
andere landen met een korten oeftntijd voor de militie zijn den 
oorlogsdans ontsprongen. 

Maar, kan rneu vragen, waarom zouden de rijken, die krijgs
ervaring hebben, hunne miliciens zoo lang onder de wapenen te 
houden, indien zij, die toch alleszins tot oordeelen bevoegd zijn, 
dit niet noodzakelijk vonden voor de vorming van den troep? Zoo 
eenvoudig is het vraagstuk echter niet. Deze rijken houden nog 
met andere factoren dan met de geoefendheid van hunne soldaten 
rekening. 7ij willen een sterk vredesleger bezitten om bij onz•erlzoedsche 
gebeurlem'ssen terstond over een krachtig wapen te kunnen beschikken. 
Bovendien stellen zij prijs op uiterlijk vertoon. Landen, die van 
een machtsmiddel g"bruik wenschen te maken - b.v. Frankrijk en 
België, die een deel van Duitschland bezetten - moeten over een 
groot vredesleger beschikken. De tijd, dat deze rijken hunne militie 
onder de wapenen houden, wordt dan ook niet uitsluitend gebruikt 
voor de opleiding. BezettingsdiensteL, bewaking,diensten, garnizoens
diensten, corveeën, enz. leggen beslag op een zeer groot deel van 
den tijd der militie. 

Wij leven niet op zulk een grooten voet. Wij hebben alles, wat 
niet terstond dienstig is aan de oefening der lichtingen, op zij 
geschoven, wij hebben datgene, wat de soldaat moet kennen, terug
gebracht tot een minimum van eenvoud. En daarom zegt ons de 
lange tijd, dat andere rijken hun miliciens onder de wapenen houden, 
niet veel. Het spreekt vanzelf, dat hoe langer laatsbedoelde tijd is, 
des te grooter de samenhang der onderdeelen kan zijn. De officieren, 
het verdere kader en de maanschappen zullen elkander dan beter 
kennen, zullen sterker den band voelen, die hen in hun onderdeel 
vereenigt. Deze lai.tste omstandigheid is voor ons vttn slechts geringe 
waarde, nu wij een stelsel hebben gekozen, waarbij in oorlogstijd 
legerdeelen worden gevormd, die weinig gemeen hebben met de 
oef,mingseenheden van den vredestijd. De vraag of de milicien in 
onzen korten oefentijd kan wordPu gevormd tot een bruikbaar 
soldaat, moet dus vrij wel onafhankelijk van de toestanden in 
andere legers worden beantwoord. Wij moPten ons zelf
standig een oordeel vormen, want ook het feit, dat in den grooten 
oorlog meermalen, gedurende korten tijd geoefende, mamcbappen 
in het vuur werden gebracht, zegt niet veel. danr zij werden opge
nomen te midden van beproefde vuurvreterB. 

Hoe is onze indruk van de geoefendheid der militie, wanneer 
deze, zoogenaamd afgericht, met groot verlof vertrekt? Er zijn 
rnenschen, die hierover zeer pessimistisch zijn gestemd. Zij meenen, 
dat. onze milciens slechts met een vernisje van geoefendheid zijn be
dekt. Dit is te zwartgallig geoordeeld, ofschoon toegegeven moet 
worden, dat de geoefendheid te wenschen overlaat. Onze 11ul1àen 
bezz'I over het algemeen niet voldoende uz'thoudingsvemzogen. Wat de man 
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heeft geleerd ût er niet vast genoeg in; hij kan daarop niet jaren
lang teren. De opleiding van den infanterist als man in de groep 
moet na ongeveer vier maanden zijn voltooid, want dan wordt veel 
plaats ingeruimd aan de oefeningen, die· voor de vonning dn reserve 
aanvoerders van het grootste gewicht zijn. De ruimte van dit artikel 
laat niet toe dit onderwerp in details te be 0 preken. 

Maar vast staat, dat bijna alle officieren het er over eens zijn, 
dat de milicien bij de oefeningen in compagnies- en hooger ver
band nog àt veel te kort schiet, dat hij niet ten volle bruikbaar is 
in het terrein. 

Moet dan de oefentijd worden verlengd? Ongetwijfeld, tenzij men 
kan werken onder hijzonder gunstige omstandigheden. Om in korten 
tijd van een burger een soldaat te maken, moeten de oefenterreinen 
alleszins bru;kbaar zijn, moeten de instructeurs volkomen berekend 
zijn voor hun taak en, wat het voornaamste is, moelen de miliciens 
bij hun komst onde,· de wapenen lichamelijk en geestelijk voldoende 
ontwikkeld zijn. 

Zeker, het gehalte van onze lichtingen recruten is veel beter dan 
een tienfal jaren geleden, maar het is nog niet voldoende om een 
zoo korten oefentijd te wettigen. Wil men een korten oefentijd en 
en toch een geoefend leger hebben, dan moeten de jongms vóór hun 
dûmslp!icl1Hgm le~ftijd beter worden opgevoed. Dan moet de lichamelijke 
ontwikkeling der jeugd met kracht worden ter hana genomen. 
Eenige jaren geleden scheen men in die richting te willen gaan, 
maar het plan is niet tot uitvoering gekomen tot schade voor de 
volksopvoeding, tot schade v1or het leger. 

Men zou desnoods. wat de gevefendheid van de manschappen 
betreft, iets door de vingers kunnen zien, indien de encadreeriizg 
van dm troep niets te wenschen ovnliet. Doch met de encadreering 
is het PVeneens niet bijzonder mooi gesteld. De aanvoering van het 
leger berust in oorlogstijd voor een groot. deel in handen van de 
verlofsofficieren. De eerste opleiding van deze officieren is wellicht 
voldoende, maar hun ontbreekt de gelegenheid om in den tro&p 
hun feitelijke bruikbaarheid te verkrijgen en te behouden. De 
verdere vorming van den verlofsofficier is een vraagstuk, dat op 
het oogenblik vele pennen in beweging brengt. Het is nog niet 
opgelost. En het moet worden opgelost, want zonder mïstekende 
verlofs~[ficieren z's ons oorlogsleger zonder veel waarde. 

Wat de geoefendheid van het leger betreft zijn we dus nog niet 
waar we wezen moeten. Maar we kennen de fouten en de oorzaken 
van deze fouten. Wij mogen hoop hebben, dat zij zullen worden 
weggenomen. 

:Men boort tegenwoordig veelvuldig besc;houwingen over deu geest 
àz het leger. Men zegt, dat deze niet goed is. Wat bedoelt men 
daarmede? De geest van de manschappen laat niet te wenschen 
over, daar, waar zij goed worden geleid. Zeker het animo om te 
dienen, de lust om zich voor kader beschikbaar te stellen, is niet 
groot, maar de Nederlander heeft Pr nooit byzonder veel liefhebberij 
in gehad om uit zijn burgerwerkkring te worden gehaald ten 
behoeve van het leger. Zeker er zijn wel jongem, die onder den 
invloed iijn van de ondoordachte anti-nationale weerloosheidszucht, 
die zich van een Jeel van ons volk heeft meester gemaakt, maar 
deze jongens zijn uitzondering; op den leeffijd van 20 jaar houdt 
het gros der jongelui zich nog niet bezig met dergelijke bespiegelingen. 

.De geest van de ma11scl1appen zs, misschien bier en daar uitgezonderd, 
goed. Met de lichting 1919, die verleden jaar voor herhalings
oefeningen onder de wapenen kwam en van welke lichting men, 
gezien haar verleden, geen bijzonder hoog verwachtingen had, was 
het prettig werken. 

En de geest va1t hel kader? 
\Vanneer men gedurende jaren in onzekerheid verkeert, !liet 

wetende wat er zal gebeuren met zijn persoon, wat met het leger 
waaraan men zijn leven heeft gewijd, dan is het wel heel moeilijk 
om opgewekt, om vol toewijding te blijven. Dan verslappen de 
minder sterke personen, dan krijgen sommigen een tegenzin in 
hun arbeid. 

"\Vanneer, zij het dan ook uit noodzaak, het rijk met zijn ken
merkende onmeedoogendheid eene opruiming houdt onder de 
0fficieren en onderofficieren, die over het algemeen te jong om 
werkeloos te blijven ook te veel in een bepaalde richting zijn 
gevormd om onder de tegen waardige omstandigheden zich een 
nieuwen werkkring te kunnen vormen, dan moet er wel onrust 
komen in de kringen van personen, die voldoende samenhangen 
om elkanders leed te gevoelen, die in het l,Jt van hunne makkers 
eene bedreiging voor henzelf zien. 

In aanmerking genomen de omstandigheden waaronder het be
roepspersoneel den laatsten tijd werkt, moet mrn den ij ver, dien 
het betoont bewonderen. De ze•i,ize, waarop wordt gedimd, onder
vindt in elk geval geen schade van den minder goeden geest. Er zijn 
garnizoenen waar de toestand minder gunstig is, garnizoenen waar 
wordt gekankerd. Enkele gedesi11usio'lneerde personen kunnen een 
grooten invloed op de stemming uitoefenen. In de pers komen 

uitingen vol verbittering voor. Maar 't zou dan ook wel vreemd zijn, 
indien er nu geen personen waren. die hun wrevel wilden luchten. 
De orgnisaties komen onomwonden voor hunne meening uit en 
ongetwijfeld geven zij weer, wat onder de leden omgaat. Maar 
zooals reeds werd gezegd, over het algemeen is, wat den dienst 
betrefr,, van een slechten geest niet veel te bespeuren. Wanneer 
de afvloeiïng geheel heeft plaats gehad, zal de rust weldra terug
keeren. wanneer temnûtste met 11üuwe plmwen nieuwe onzekerheid 
brengen. 

Ook onder de verlofsoffüieren is de geest niet zooals men die 
zou wenschen. Zij vinden dat het rijk te veel vraagt en te weinig 
geeft. Om de eer uitgekozen te worden als aanvoerder geeft de 
doorsnee-Nederlander niet veel. Vooral tegenwoordig is men te 
veel materialist . .Dat lu:j, die meer van den slaat profiteer!, ook vzee1· 
offers moel brengen, willen velen nz·et begri/pm, 

De grootste grief der reserveofficieren is. dal men !t111me verdere 
vorming tof aa1tvoerder te veel vowaarloost. Hiermede toon en zij hun 
plicht goed te willen vervullen. 

Wanneer de verdere opleiding en de positie der verlofsofficieren 
grondig wordt geregeld - en deze regeling zal wel niet lang op 
zich laten wachten - dan zal ook bij hen de rust worden 
hersteld. 

Wat de geest van het leger betreft, behoeven we ons voor de 
toekomst niet al te bezorgd te maken. 

Ginneken. VAN SLOBBE, 
I(apitán dèr Infanterz"e. 

Landdag. 
Op 25 Augustus heeft te Wassenaar een landdag plaats 

gehad op het landgoed "Raap horst", daartoe welwillend 
af gestaan door H. M. de Koningin, voor de bijzondere 
vrijwilligers van den Landstorm, den motordienst, vaar
tuigendienst en spoorwegcompagnie, ressorteerende onder 
de gewestelijke Landstorm commissie Zuid- Holland-Wlest 
en van de stelling Amsterdam, bezuiden het !voordzee
kanaal. 

Een gids, aan allen toegezonden, die aan dezen landdag 
konden deelnemen, vertoont naast vele artikelen een aan
tal photo 's van H.M. de Koningin, Z. K. H. Prins Hen
drik en vele autoriteiten, voormannen en groepen van den 
landstorm. 

Hij, die deze landdag technisch in elkaar zette, een 
woord van hulde voor zijn doorzettingsvermogen en or
ganisatietalent! 

Or. 

Het bureel der Nationale Landstorm C<·mmissie, alsmede 
dat van den Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm is 
verplaatst van MESDAGSTRAAT 8 naar 

KONINGINNEGl<ACHT 50 te 's GRAVENHAGE. 

Landstormkorps Limburgsche Jagers. 
Sterkte van het Korps : 
90 officieren ; 4000 minderen. 

Regeling schietwedstrijden in 1923. 

!. Plaatselijke wedstrijden. 
In de loop van den maand Augustus worden door de 

Afdeelingen een plaatselijke wedstrijd gehouden. 

ll. Ko1pswedstrijd. 
1. De Korpswedstrijd wordt gehouden op ZATERDAG 

8 SEPTEMBER A.S. op de schietbanen Melickerheide nabij 
Roermond. Aanvang van den weàstrijd om 9 uur v.m. 

2. De wedstrijd wordt gehouden onder leiding van den 
K·xps-Commandant, bijgestaan door Officieren en Onderoffi
cieren van het Landstormverband Maastricht. 

3. Het aantal deelnemers aan den wedstrijd bedraagi voor 
dien met ~cherpe patronen No. 1 80 en voor dien met patro· 
nen No. 7 100 deelnemers. 

4. De wedstrijd wordt onderverdeeld in: 
a. Met scherpe patronen No. 1 voor de deelnemers, die 

geoefend hebben met scherpe patronen No. 1. 
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b. Met scherpe patronen No. 7 voor de deelnemers, die 
geoefend hebben met scherpe patronen No. 7. 

5. Iedere afdeeling kan 10°/ 0 van hare schutters, die ge
-durende de maand Juli aan de schietoefeningen hebben deel
genomen, laten uitkomen op den korpswedstrijd. 

van 1 tot en met 14 schutters 1 deelnemer 
van 15 tot en met 24 schutters 2 deelnemers enz. 
6. De aanwijzing tot deelname aan den ,wedstrijd ge

schiedt op den grondslag van de behaalde rangorde bij den 
plaatselijken wedstrijd. 

7. De deelnemers mogen schieten met het wapen, waar
mede zij geoefend hebben, doch aan de wapens mag niets 
veranderd worden. 

8. Met sçherpe patronen No. 1 wordt geschoten één serie 
van 5 patronen, aanwijzing na elk schot. 

Vooraf gevraagd worden 2 proefschoten toegestaan. 
Afstand I 00 M. Houding naar keuze liggend, knielend of 

staande, uit de vrije hand zonder bajonet op het geweer. 
Schijfbeeld No. 693 "Scherpschieten burgerwacht" telling 

1-10. 
9. Waardeering 
a. Hoog!>te aantal punten 
b. Beste laagste schot 
c. Beste laatste schot, voorlaatste enz. 
d. Bij volkomen gelijkheid beslist het lot. 

10. Met scherpe patronen No. 7 wordt geschoten één serie 
van 5 patronen. 

Vooraf gevraagd worden 2 proefschoten toegestaan. 
leder schutter ontvangt een kartonnen schijf No. 694 marga

gaschijf burgerwacht telling 1-10. 
(Worden proefschoten gedaan, dan worden de kogelgaten 

dicht geplakt, ;,!vorens de serie van 5 schoten gedaan wordt.) 
Afstand 10 M. Houding naar keuze knielend of staande uit 

de vrije hand, znnder bajonet op 't geweer. 
11. Waarde~ring bij Margaschieten 
a. Hoogste aantal punten 
b. Bt>ste laagste schot 
c. Bij volkomen gelijkheid beslist het lot. 
12. De wedstrijd wordt van 12-1 uur onderbroken, om 

te rusten. Sluiting, tot aanmelding voor detlname, om 3 uur n.m. 
De deelnemers melden zich op het uur in de oproeping 

genoemd bij den Korps-Commandant op het schietterrein. 
Aldaar wordt hen een schietkaart ter hand gesteld. 

Het uur genoemd in de oproeping der betrokken afdeeling, 
is het uur waarop de deelnemers dier afdeeling tot plicht 
hebben aanwezig te zijn en het recht hebben om met het 
prijsschieten aan te vangen. 

Indien de deelnemers niet present zijn op het gestelde 
uur, dan vervalt voor genoemd recht en alsdan bepaalt de 
Korps-Commandant het uur waarop genoemde, in gc:breke 
zijnde afdeeling, alsnog eventueel aan den wedstrijd kan 
deelnemen. 

13. De schutte;-, wiens beurt is, om te schieten meldt 
zich bij den betrokken Baan-Commandant en stelt deze zijn 
schietkaart ter hand. Geeft eventueel zijn verlangen te ken
nen tot het doen van 1 of 2 proefschoten. 

Heeft hij geschnten, dan ontvangt hij de ingevulde en door 
den Baan-Commandant onderteekende schietkaart terug, welke 
na door hem ook onderteekenc! te zijn, ter hand gesteld 
wordt aan den daarvoor aangewezen persoon. 

14. Een schot, waarvan de kogel de loop verlaten heeft 
is geldig. 

I 5. Op de aanwijzing is geen beroep. 
I 6. Bij mogelijk voorkomende gevallen, waarin niet is 

voorzien zal dt Korps-Comman-fant beslissen. 
17. De prijzen bestaan uit medailles, kunst- en gebruiks

voorwerpen. 
18 De uitreiking der prijzen geschiedt na afloop van 

den wedstrijd. 

/ll. Personeele Schietwedstrijd op Vrije Baan. 

1. Gelijk met den korpswedstrijd, bestaat ook de ge
legenheid, om deel te nemen aan een vrijen wedstrijd, zoowel 
met patronen No. 1 als met patronen No. 7. 

2. Deze wedstrijden zijn opengesteld voor alle bijzondere 
vrijwilligers van het Korps, alsmede voor de gewone vrij
wi1Iigers van het Landstormverband Maastricht. 

Hierbij zij opgemerkt dat echter ALLEEN aan de deelnemers 
van den Korpswedstrijd VRIJ REIZEN en zoo noodig een 
VERBLIJFS-TOELAGE wordt toegekend. (Geen vergoeding 
voor mogelijk werkverzuim). 

3. Ieder deelnemer kan slechts aan één der wedstrijden 
deelnemen naar zijn keuze en ook slechts met één SERIE. 

4. Er wordt geschoten, zoowel met scherpe patronen 
No. 1 als met patron n No. 7, één serie van 5 patronen 
(geen proefschoten). 

5. Met patronen No. 1. Afstand 200 M., houding naar 
keuze, staande, knielende of liggende uit de vrije hand, zonder 
bajonet op het geweer. Schijf No. 693 "SCHERPSCHIETEN 
BURGERWACHT" telling 1-10. Opnemen na de serie van 

5 schoten. 
W AARDEERING en verdere bepalingen als bij den Korps

wedstrijd. 
7. Hij, die wenscht aan een der wedstrijden deel te nemen, 

meldt zich bij den daarvoor aangewezen persoon, ontvangt 
een kaart waarop zijn naam en volgnummer geplaatst 
worden, betaalt als inleggeld f 1.- ( één gulden). 

Daarna begeeft hij zich met zijn kaart naar den be
trokken baancommandant, die hem op zijn beurt laat schieten. 

Overigens wordt gehandeld als in punt 13 voor den 
Korpswedstrijd aangegeven. 

8. De inleggelden worden in hun geheel bestemd voor 
prijzen. 

Als verhouding bij de toekenning der prijzen wordt ge
nomen, dat per 6 deelnemende schutters één PRIJS wordt 
toegekend en als MAXIMUM voor den hoogsten prijs wordt 
f 10.- (tien gulden) gesteld. 

De Commandant van het Korps, 
De Majoor, 

COENEGRACHT. 

daatselijke Limburgsche Wedstrijden. 
Aan de volgende 52 afdeelingen zijn bereids de prijzen der 

plaatselijke sehietwedstrijden in Limburg verzonden: 
Baexem, Schimmert, Ospel, Blitterswijk, Maasbree, Hout.hem, 

Blerick, Neer, Baarlo, Well, Susteren, Schinveld, Stamproy, Heel, 
Lutterade, Siebengewald, Haelen, Middelaar, Beegden, Tegelen, 
Maasbracht, Wanssum, Limbricht, Tungelroy, Sint Geertruid, 
Sevenum, Horn, Simpelveld, Grevenbicht, Montfort, BPmelen, 
Heythuizen, Belfeld, Mheer, Geulle, Venlo, Roggel, Maastricht, 
Vijlen, Born, Bergen, Weert, Elsloo, Ottersum, Grathem, Lottum, 
Ell, Velden, Arcen, Hunsel en Leunen. 

Nog 9 afdeelingen ontbreken. 
Er is met veel animo geschoten vooral rn verband met den 

komenden korpswedstrij d. 

Gr. 

7 "Geef Acht". 
De derde Jaargang van "Geef Acht", het orgaan van 

den Ned. R. K. Bond van Dienstplichtigen "St. Joris" ver
scheen in Juli j. l. in een nieuw kleed en dus met hernieuwden 
moed. 

De leidende Redactie. de H H. van Genk, Th. Erymos 
en vooral de Heer 0. H. F. M. Ellerkamp, die de motor is 
van den bond, hebben alle eer van dit kloeke, noodzakelijke 
en voor alle recrutea en verlofgangers zee, aanbevelens
waardig maandblad. 

Het is verkrijgbaar voor f. 3 - per jaar en voor bonds
leden en Donateurs gratis. Informeert U dus eens bij den 
Heer Ellerkamp te Rotterdam, van Oldenbarneveldstraat 
no 33b, wat de voorwaarden zijn om bondslid te worden. 

1 

Het valt heusch mee! 

Or. 

©NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 
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Op Tijd. 
Limburgs0he Schutters weest Zaterdag 8 September op tijd op 

de schietbaan der Melicker heide en helpt door Uw correct aedraa 
en Uw schietij ver mede aan de goede regeling van dien dag. G~ 

Prijzen Korpswedstrijd Limburgsche Jagers. 
(Melickerheide 9 Sept. 9 uur voorm.) 

Meer dan andere jaren is zorg besteed aan de korps-schietprijzen. 
Allen die medewerkten door buo giften en gaven betuigen we 

reeds hier onzen bartelijken dank. 
Wij mochten voor den korpswedstrijd het navolgende ontvangen: 
Een medaille van H. 111. de Koni1tgin en een medaille van H. llf. 

de Koningin-Moeder. 
Verd,:r medailles en geschenken van Mgr. Schrijnen, Bisschop van 

Roermond, .Baron van rliivel tot FVesteiflier, Commissaris der Koningi1t 
ûz de provincie Limburg, dm Inspecteur van dm Landstorm en de 
NaHonafe Landstorl/l Commissz'e, de Gemeenten Roermond, Vmraa)', 
Sittard m H i:erfm, de Staatsmijnm, de Oranje-Nassau-mijnen, ·de 
mijn rVi'ffem-Sophie, de mijn Laura en Vereenig1·ng, de domûiiafe mijn, 
de aardwerkfabriekm de ,,Sp!zinx" en dd "Mosa en Stella", Bllrggraaf 
E. vaiz A ejfenlen, G,aaf de Geloes, _fhr. Mr. van der JI.Jaesm de 
Solllbreff, jhr. 11.lr. Tesla, Graaf de llfarclzand et d'Ánsembourg va1t 
A:nstenrade, J?zr. 11:fr. G. ll1zi:luefs van Kessenfrlz, Graaf TVoljf Metter
inclz, /zet lzoofdbesluur va1t de,z LiiJJ.bztrgschen Landbouwbond en van 
Volksweerbaarhezii. 
S:et is een schitterende reeks van geschenken en wij twijfelen er 
met aan, dat het animo van de afgevaardigden der Limburgsche 
afdeelingen der bijzondere vrijwilligers, op Zaterd&g 8 September 
van een ongekende grootte zal zijn, wanneer zij bovenstaande 
serie prijzen zullen kunnen in oogenscbouw nemen. Gr. 

Het Bolschewistisch Doodenland. 
IV. MOSKOU. 

Moskou, het middelpunt der industrie, de zetel van het Panslavisme, 
de wereldstad van anderhalf millioen inwoners! Moskou is op 't 
oogenblik een stad van oudjes! Menschen van 40, 30, 20, en 16 
jaar zijn allemaal venchrompeld en uitgedroogd: dorre, gerimpelde 
gezichten, beenige, gekrompen lijven. Heel het volk is versleten en 
afgeleefd. Kijk die jonge meisje~ met gezichten vt1n oude moedertjes, 
waar zijn hun frissche roode wangen? Ze hebben in het geheel 
geen wangen meer, doch gele, grijze holtes, waardoor 't gezicht 
diep is ingevallen en aschgrauw van tint is geworden. 

Jonge oogen stralen moe en donker op uit dien schijnharen 
ouderdom, maar er is iets heets in, iets koortsachtigs en de randen 
zijn rood gezwollen, wenkbrauwen en oogleden zijn paars en blauw 
gekleurd door de eindelooze koude. ' 

In heel de houding van dit volk ligt een zware, sombere ernst, 
strakke strengheid en een mengeling van angst en pijnlijk verwijt. 

\Vat hun voorkomen nog minder aantrekkelijk maakt, is de 
havenlooze kleeding in ellendige lapLJen en dekens, 't eenigste wat 
warm is. Arme schapen! als levende lijken sleepen ze zich voort 
door de straten, als melaatschen. Bij na allen dragen op den rug 
een soort ,mk, een bedeltasch, waar het eenige in moet zitten, waar 
ze nog aan hechten: voedsel. 

1Yij kunnen ons die m,mschen en hun doffe lijdenssmarten niet 
indenken: w,tt wij het ergste noemen, was voor hen nog dragelijk. 
0, wat zouden zij graag leven in de toestanden waarin de armsten 
onder ons verkeeren! 

Bij al die armoede en al die miserie komt de Sovjet hen nog 
voortdurend tergen. Er zijn een paar duizend communistische soldaten 
en agentfü in de stad, die alle bedehakkeodragers in 'toog houden, 
bespieden en als er iets te pl :~ndere □ is, er niet voo r terugschrikken 
hen van 't laatste te berooven, ook v,rn 't leven ..... 

Ander~ klassen van menst:hen vindt men op 't oogenblik in 
Moskou niet meer: ee □ menigte, die zich om ,,llerlei redenen in 
voor tdutend doodsgevaar bevindt, h(tar wreede opzichters en cte 
leden der Sovjet, die heel dat onmetelijke r+j k tyranniseeren. De 
opzit:hters, die de slaven zijn der Sovjet, zijn onmiddellijk te herkennen : 
ze dragen · 1ange grijzen jassen, een soort wijde mantel;, die er 
vuil en versleten uitzien. Terwijl niemand wapens mag dracren, 
zijn zij natuurlijk goed gewapend; 't is hun een genot, ze te 

0

cre
bruiken en dagelijks vallen ec dooden. Eigenlijk zijn dit geen ec;hte 
Russen, doch worden voor het meerendeel gerecruteerd uit Kal
mukken en Chinee,1eo. Tegenover het uitgeputle volk voelen zij zich 
sterk in d<i meerderheid en een eeuwenoude naijver tuoschen het 
Russische en Tartaarsche ras. wel_eer zoo noodlottig voor de Tartaren, 
geeft dezen thans een groote voldoening. Na vier eeuwen staan de 
Russen weer diep gekromd onder het 'rartaarsche juk. 

Dit alles geeft een voldoenden blik op den toestand en doet be-

grijpen, dat de leden der Commissies voor de levensmiddelen
voorziening door de algemeene onveiligheid verplicht zijn zich van 
revolvers te voorzien. Als het avond word.t en de duiste-rnis beaint 

. 0 
te vallen, loopt er geen enkele Zweed of Amerikaan meer rond, 
die niet onopboudl:llijk den vinger op den trekker heeft en voort
durend alle huizen in het· oog houdt. In de stad moet hij zich ver
dedigen tegen de menschen; daarbuiten dreigen wolven hem aan 
te vallen. N~rgens is het veilig, zelfs niet als men er wèl komt 
doen. De voornaamste oorzaken van den ont7ettenden noodtoestand 
in Moskou, zijn de Sovjet, de burgeroorlogen en de honger, maar 
deze hebben nog dit bijzonder tragisch gevolg gehad, dat de koude 
zich bij hen is komen aansluiten. De koude is even verlammend 
als de honger. Waarschij olijk heeft zij den vorigen winter nog 
meer slachtoffers gemaakt dan de honger, want eten was er in 
Moskou nog wel iets te krijgen, maar het gebrek aan verwarminas
middelen was tijdens de maandenlange, strenge vorst bopelgos 
droevig. Wat het aanzien van de stad nog een weinig bewaart, is. 
dat electriciteitscentrales, waterleidingen en tramma,ttschappijen 
grootendeels nog in werking zijn. Maar evenals in Petroarad laat 
de dienst heel dikwijls veel te wenscben over. 

0 

Hoe het ook zij, Moskou is nog een paradijs .. .. als wij af durven 
dalen naar het Zuiden ... .. de hel op aarde! 

C. KOFSCHOTEN S.J. 

Gewone Vrijwillige Landstorm. 
Oosterhout. 

De oefenklasse Ooste1 hout, welke nog nooit een woordje heeft 
bijgedragen aan het L,mdstormblad, heeft zulks niet kunnen weer
staan. 

Door een der Korporaals der opleiding van gemelde afdeeling i& 
de pen ter hand genomen en is begonnen om aan de lezers van 
dit blad, eenige bekendheid te geven der afdeeling Landstorm 
Oosterhout. 

De afdeeling welke werd geformeerd den eersten September 1921, 
telde slechts ± 70 menschen. 

Als Hoofdinstructeur trad op de reserve lste luitenant W.G. J. 
van Oirschot te Breda, welke drie klassen vormde en met behulp 
van twee onderfficiert1. n.l. Kerremans en de Vries een werk begon 
dat met goed succes is beloond gewordec. 

Genoemden Hoofdinstructeur wist door hard werken in zeer 
korten tijd eene afdeeling klaar te maken voor het examen van 
voorgeoefend man, hetwelk werd gehouden in de maand Juli 1922 
en door dat examen is de grondslag gelegd voor het voortbestaan 
der Landstorm Oosterhout, want allen die deelnamen aan d,i.t examen 
slaagden schitterend. 

Naar aanleiding van dat examen, werd in de maand September 
van hetzelfde jaar, wederom een onderzoek rngesteld voor de be
kwaamheid van voorgeoefend man, waaraa.n door 20 landbouwer& 
werd deelgenomen en waarvan er 19 slaagden. 

Een waardevol succes mocht dit genoemd worden, daar het hier 
eene kleine plaats betreft, zoodat een zeer groot deel der militie
plichtigen 4½ maand verkorting van dienst kreeg. 

Nog steeds met denzelfden ij ver en sympathie, geeft luitenant 
van Oi rsc·hot aan de overige klassen les, welke ook voor een groot 
deel zijn opgeleid door de instructeurs de sergeanten Kerremans 
en de Vries. 

En eindelijk ging dit jaar in maand Juli de eerste zending der 
voorgeoefenden voor zes weken in werkelijken dienst. 

Moge het verwezenlijkt worden dat na enkele jaren geen enkel 
militieplichtigen den werkelijken dienst ingaat, zonder het bewijs 
van voorgeoefendheid te bezitten. 

Oosterhout, waar tijdens de mobilisatie het Hoofdkwartier was 
gevestigd en waar Je bevolking den soldaat zoo goed genegen is, 
kan thans met trots zien en zeggen, daar gaan onze jongelui voor 
zes weken dienen, om r.oo kort mogelijk hunne rr.aatschappelijke 
positie vaarwr l te zeggen. 

En aan wien hebben wij dat te danken ? 
Wanneer deze vraag gesteld zou worden aan de inwoners van 

Oosterhout, zou men vnn a.llen a.ls antwoord krijgE-n "aan den 
reserve lste luitenant W. G-. J. van Oirschot. 

Hij is het geweest en nog is, die de taak erns1ig opnam, die het 
als een groote plicht voelde om hen af te richten, welke bij de 
Landstorm waren en zijn aangeslot-en. 

Het is dan ook gebleken dat zij, wie1· tijd het was aangebroken 
om examen te doen, er van overtuigd waren, d,i.t zij het bewijs van 
voorgeoefend man zouden behalen. 

Moge het zijn dat., ook al wordt de oefen klasse Oosterhout steeds 
kleiner, steeds luitenant van Oirschot mag fungeeren bij de oefen-
klasse Oosterhout. De Korporaal, 

Oosterhout. J. L. VAN BA VEL. 

Di 

Gi 

Gij 
1 

Gij 

' 
Nu 

F 
Nu 

' 



elen-
1 van 
3gint 
:ond, 
oort-
ver
aan 

,rnmt 
tand 
31aar 
oude 
nend 
n?g 

r 1n 
ngs
Bloos 
·t, is 
pijen 
laat 

rven 

. J. 

neefä 
reer-

ng is 
van 

;orm 

921, 

}. J. 
b.ulp 
3gon 

zeer 
van 
922 

taan 
m en 

ober 
be

iVers 

hier 
itie-

rnnt 
root 
ians 

der 

1kel 
wijs 

was 
1 is, 
roor 
ijke 

van 
den 

het 
de 

ken 
van 

1eds 
'en-

,. 

2e JAARGANG No. 2 30 SEPTEMBER 1923 

ffCT LJ\NDSTORMBLA 
.\AN TEN BEHOEVE VAN DEN 

l ,t,:.., .1NDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTOR"î~i'.¾ 
ndblad verschijnt den laatsten van elke maand. 
nentsprijs: zelf te bepalen, doch niet lager dan 

f 1.- plus f 0.125 inningskosten. 
Losse nummers f 0.12 per stuk. 

ers van dit maandblad: GEBRS, VAN AELST 
Vr. Kade 10-11, Maastricht. Tel. Int. No. 757. 

irder der advertentiën: de sergeant-vrijwilliger 
1PS te Venlo, Houtstraat No. 1, Tel. Int. No. 475. 

Postrekening No. 7541. 

Hoofdredacteur: JHR. J. GRAAFLAND te Buggenum (L.) 

Tel. Int. No. 14 te Haelen, alleen op werkdagen van 

9-12, 2-3½ en 6-7 uur; postrekening te Roermond 

No. 67535. 

Redacteuren: VAN AGT te Eindhoven en VAN GENK 

te Achtmaal. 

:rinneringen aan fiet 1egeeringsjufüfeum van ®nze J<-oningin . 

/ Onze Koningin. 
---- -

hebt gij, Koningin, het wóórd gesproken, 
woord van trouw: Oranje en Nederland. 

aart nog jong, in voorjaar~bloei ontloken, 
zijt ge vrouw - ge deed uw eed gestand. 

:wart eeuw lang hebt gij uw taak gedragen, 
cht gij het offer van geboorte en wet, 
t soms ook stormde, gij hebt àlle dagen 
't heil des volks uw gansche kracht gezet. 

~bt des levens leed u niet zien sparen, 
hebt geworsteld in een vromen strijd. 

tt door duisternis van droeve jaren, 
jcht gloeijen ging van moeder-zaligheid. 

Dàn daverde over heel Europa's gronden 
Des oorlogs donder in fel bliksem-licht. 

Gij, Zwijgers Nazaat, wist in bange stonden 
Uw taak aan 't roer, uwe hooge, heil'ge plicht. 

Gij deedt uw eed gestand - Uw heele leven 
Ligt open voor uw volk, gansch onbevlekt. 

Gij gijt, Vorstin, in alles Vrouw gebleven, 
Wier stille waardigheid bewondering wekt. 

Nu juicht het Lage Land, Langs alle wegen 
Plooit in den bries zich onze frissche vlag. 

Nu wenscht het volk u, Koningin, den zegen 
Van 's levens àpgang, als een klare dag. 

D. HANS. 

e aanbieding van het huldeblijk van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 

Onder de velen, die bij het 25-jarig Regeeringsjubileum 
aan H. M. de Koningin op bijzondere wijze hulde mochten 
brengen en verzekering van verknochtheid aan de Hooge 
La'ldsvrouwe en het Vaderland betuigen, behoo1 t ook de 
Bi,izondere Vrijwillige Landstorm, het instituut, welks geboorte
ure sloeg in den Novemberstorm in 1918 en dat, sinds ge
c:,;,voF1eerd, is uitgegroeid tut een weermacht van ruim 
40.000 getrouwe militairen, wier wrnrd de belofte heeft ge
schonken, dat ze pal zullen staan voor Oranje en voor 
Nederland, als andermaal revolutionnair geweld mocht dreigen. 

De namiddag van den 6den September was door H.M. de 
Koningin aangewezen voor de aanbieding van het huldeblijk, 
waartoe zij een deputatie in de gelegenheid wilde stellen in 
het Koninklijk Paleis te Amsterdam. 

De Nationale Landstorm Commissie koos als verzamelplaats 
een der bovenzalen van het Ame:·ican Hotel op het Leidsche 
Plein te Amsterdi!m, en omstreeks den middag werd deze 
zaal geleidelijk gevuld door de van Noord en Zuid en Oost 
en West opkomende afgevaardigden der Nationale en Gewes
telijke Commissies en een twintigtal vrijwilligers in alle rangen, 
die aan de huldiging zouden deelnemen. 

Omstreeks één uur namen een honderdtal plaats aan een 
feestelijken disch om gezamenlijk een noenmaal te nuttigen, 
dat door de Nationale Landstorm Commissie werd aange
boden. De tafel werd gepresideerd door den heer L. F. 
Duymaer van Twist, Lid van de Tweede Kamer der St. Gen., 
voorzitter van de Nationale Landstorm Commissie. Nevens 
hem hadden aan de hoofdtafel plaats gènomen de heer 
Mr. A. G. A. Ridder van Rappard, _ lid der der Nat. Commis
sie en generaal-majoor J. L. ten Bosch, inspecteur van den 
Vrijwilligen Landstorm. Mede zaten aan mevrouw Duymaer 
van Twist en mevrouw Deckers, de echtgenoote van het lid 
der Commissie Dr. L. N. Deckers, de secretaris der Nat. 
Landstorm Commissie, de reserve le luitenant G. F. Boulogne 
en de Administrateurs der N. L. C. en van de Nat. Noodhulp 
Reserve, resp. de Res. le luit. G. van Sitteren en de Res. 
kapitein K. A. van Schelven. 

Verbandsgewijze vulden de deputaties de zijta.fels en de 
middentafel, terwijl ónder de genoodigden mede aanzaten de 
vertegenwoordiger van Pro Rege Ds. T. J. Hagen, de verte
genwoordiger van R. K. Bond "St. Joris", de heer G. H.T. M. 
Ellerkamp, de vervaardigers van het jubileum-album (het 
huldeblijk van den Bijz. Vrijw. Landstorm), de drie gebroeders 



6 HET LANDSTORMBLAD 

Orevenstuk van Amsterdam en de schrijver van de in het 
jubileum-album opgenomen historische beschrijving, de heer 
R. A. den Ouden van 's-Oravenhage, een plaats vonden. 

Uit hoofde van de korte spanne tijds kon de tafelpresident 
slechts aan enkele heeren vergunnen tijdens den maaltijd 
het woord te voeren. Dit voorrecht genoot allereerst de generaal 
Ten Bosch, die in een geestdriftige toespraak het jubileum 
der Koningin herdacht, het instituut huldigde en in bijzondere 
mate, namens allen, die op eenigerlei wijze bij den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm betrokken zijn, dank bracht aan 
den voorzitter der Nationale Landstorm Commissie, den heer 
Duymaer van Twist die met recht de ziel van deze beweging 
mag worden genoemd en zonde;- wiens onvermoeibaren ijver 
het instituut nimmer zou zijn uitgegroeid en bevestigd tot een 
krachtige noodweer, als het thans vertegenwoordigt. 

Het woord werd verder nog gevoerd door Ds. A. Daran 
van Odijk, den reserve kolonel C. P.J. Keizer, oud-comman
dant der afdeeling Zuid-Holland West en ridder van Rappard. 
De kulonel huldigde op sympathieke wijze de beide aan tafel 
aanwezige dames, mevrouwen Duymaer van Twist en Deckers 
en in haar alle vrouwen, echtgenooten en moeders, wier 
zelfopoffering en sympathiek medeleven van zoo groote be
teekenis zijn voor het instituut. De heer van Rappard sprak een 
woord van dank en afscheid tot den generaal, die weldra 
zijn taak als inspecteur van den V. L. S. M. zal zien eindigen. 

Na den maaltijd groepeerde de deputatie zich voor het 
opnemen van een foto, als herinnering aan dezen dag en de 
heuglijke gebeurtenis. 

Inmiddels waren de vijf deelen van het jubileum-album 
door de vervaardigers ter bezichtiging gereed gelegd. Er was 
slechts áén roep over de artistieke uitvoering. Nadat het 
kunstwerk door alle aanwezigen was in oogenschouw ge
nomen, trad de heer Duymaer van Twist op als tolk der 
bewondering. Hij huldigde de kunstvaardigheid en het artistiek 
gevoel, die de werkende handen hebben geleid en be
tuigde den dank van den Bijz. Vrijw. Landstorm aan de firma 
Oebrs. Orevenstuk, verzekerende dat meerdere personen, 'i:lie ' 
op dit gebied als kenners mogen worden beschouwd, met 
name Z.Exc. de Minister van Oorlog, oud-directeur der 
Topografische Inrichting, hun ingenomenheid met de zeldzaam 
schoone uitvoering van het werk hadden betuigd. 

En toen reed de fille van landouwers met dubbel span 
aan voor den tocht naar het Paleis. In het eerste rijtuig 
namen plaats de heeren Duymaer van Twist en generaal 
Ten Bosch. In het tweede de leden der Nationale Commissie, 
voor zoover aanwezig de heeren Dr. L. N. Deckers, Mr. A. 
0 A. Ridder van Rappard ; de overige leden bevonden zich 
ten paleize. Daarachter volgde de militaire deputatie en dan, 
weder verbandsgewijze, de afgevaardigden der gewestelijke 
commissiën, de reeds genoemde afgevaardigden van Pro Rege 
en St. Joris, de secretaris de administrateur der Nationale 
Landstorm Commisijie, de vertegenwoordiger der Nationale 
Noodhulp Organisatie en de schrijver van het historisch 
overzicht. De lange stoet werd voorafgegaan door een escorte 
der bereden militaire politie en gesloten door enkele ruiters 
der gemeentelijke politie. Door de met feestgangers dicht 
gevulde straten en tusschen de J1abij het paleis aan beide 
zijden geschaarde menschenmassa kon meestal slechts stap
voets een weg worden gevonden. En 't was aan de verbaasde 
gelaatstrekken wel te zien, dat de menschen zich en elkander 
nieuwsgierig afvroegen, wat deze stoet toch wel mocht zijn. 
't Was iets officieels, dat bleek wel uit het escorte. Maar 
dan..... een generaal in de groote tenue ; en kort daarachter 
eenige gewone soldaten, ongewapend in het veldgrijs ; ver
volgens tal van burgers, hier en daar in het rijtuig weer ge
flankeerd door een militair met een of meer sterren op de 
kraag der uniformjas..... Men had en blijkbaar geen hoogte 
van. 

Aan den achteruitgang van het Koninklijk Paleis werd de 
de deputatie ontvangen en geleid naar de Burgerzaal, waar 
reeds andere deputatiën met haar huldeblijken wachtten op 
het oogenblik om door de jubileerende Vorstin te werden 
ontvangen, terwijl weer andere nog volgden. 

De ontvangst door de Koningin geschiedde in de z.g. 
"Mozeszaal". Daar staat Hare Majesteit, in eenvoudige wit 
zijden robe. Nevens Haar ter linkerzijde Z K. H. de Prins
Oemaal, en rechts zittend, H.M. de K0ningin-Moeder. In 
een hal ven cirkel groepeeren zich om het Koninklijk Gezin de 
ongeveer 100 man der deputatie, dkht opeen gerijd, de 
gansche ruimte vullend. En de aangezichten van zoovelen, 
die vermoedelijk voor de eerste maal huns levens zóó nabij 
de geëerbiedigde Koningsvrouwe mochten naderen, glanzen 
van blijdschap en van dankbaarheid. Zoodra allen een plaats 
hebben gevonden, ontvangt de heer Duymaer van Twist het 
woord en biedt Hare Majesteit het huldeblijk aan met de 
vo'gende rede : 

Majesteit! 

Het heeft Uwe Majesteit behaagd Hare hooge goed
keuring te hechten aan het plan van de Nationale Land
storm Commissie om U bij gelegenheid van de herdenking 
van Uwe 25-jarige regeering uit naam van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorn een huldeblijk aan te bieden. 
En eveneens heeft Uwe Majesteit het kunnen goedvinden, 
dat dit geschenk op heden zou worden overhandigd. 

Voor deze dubbele onderscheiding zegt de Nationale 
Landstorm Commissie Uwe Majesteit eerbiedig dank. 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm herinnert aan de 
Novemberdagen van het jaar 1918, toen uit alle oorden des 
lands ettelike duizenden dienstplichtigen, die nauwelijks 
van hun langdurig verblif onder de wapenen waren 
huiswaarts gekeerd, zich vriwillig aanmeldden en zich 
opnieuw beschikbaar stelden, ditmaal niet om de grenzen 
des lands tegen een buitenlandschen vijand te verdedigen, 
maar om den troon der Oranes te beschermen, orde en 
rust in den lande te handhaven en het gezag van de 
Overheid te steunen. 

Wat zich in de dagen van November 1918 vrijwillig 
gaf, is op verlangen van Uwer Maesteits regeering in 
de daarop volgende Jaren door de Nationale Landstorm 
Commissie uitgebreid en geconsolideerd met het resultaat, 
dat naast den eigenlijken Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm, ongeveer 40.000 man sterk, zich gevormd hebben 
de korpsen Motordienst, Vaartuigendienst en Spoorweg
dienst, benevens een Nationale Noodhulp reserve. 

De groote beteekenis van deze organisatie& is gelegen 
in de preventieve kracht, welke van haar uitgaat. 

Het was de hartelijke wensch van al de duizenden 
getrouwen, die tot deze organisaties toef raden, zoowel 
als van de Nationale Landstorm Commissie, de Gewes
telijke en Plaatselijke Landstorm Commissiën, die tot de 
uitbreiding en consolidatie van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm medewerken om Uwe Majesteit op dezen 
blijden dag een bewijs te geven van hunne liefde en 
verknochtheid, 

Door het plaatsen van hunnq handteekening in dit 
Jubileum-album, dat door de wijze waarop het is samen-
5esteld, eeti gedenkboek is geworden, wilden zij de eens 
gegeven belofte bezegelen: Mocht troon, volk en vader
land ooit weder in gevaar komen -- hetgeen Gode gebe
den zij te willen ve,hoeden - de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm zal onmiddellijk aan den eersten oproep der 
Regeering gehoor geven om krachtdadig steun te bieden 
aan het wettig gezag. 

Het behage Uwe Majesteit in dezen vorm de betuiging 
van hulde van vier en dertig duizend Uwer getrouwe 
onderdanen te aanvaarden. God de Heere zegene Uwe 
Majesteit en bevestige Haar op den Troon der Nederlanden 
nog tot in lengte van dagen. 

Leve de Koningin! 
Het "Leve de Koningin !" wordt door de geheele deputatie 

overgenomen en driewerf herhaald. 

Dan spreekt Hare Majesteit : 
"Voor het huldeblijk van den Bij zonderen Vrijwilligen 

Landstorm en de gevoelens, waarvan U de tolk is ge
weest, betuig ik Mijn oprechten dank Zeer gevoelig ben 
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ik voor de talrijke deelneming waarvan het gedenkboek 
de bewijzen geeft. 

Tot stand gekomen als spontane uiting van den drang 
van zeer velen, om zich ter beschikking van de overheid 
te stellen, heeft de Bijzondere Vrij willige landstorm ter
stond zijn levensvatbaarheid bewezen. 

Wees verzekerd, dat de trouw en vastberadenheid, 
welke gij door persoonlijke opoffering getoond hebt, door 
Mij en allen die het wel meenen met het Vaderland, 
hoogelijk gewaardeerd wordt." 

En nu treden de militairer:, die de vijf zware deelen dragen, 
welke hei huldeblijk omvatten naar voren en leggen haar 
schoonen last voor hun Koninginne neer. Met bijzondere be
langstelling slaat Hare Majesteit een, natuurlijk thans slechts 
een vluch11gen blik in elk der vijf boeken vraagt enkele 
inlichtingen en verzekert, o.m. haar ingenomendheid uitsprekend 
met het groote getal der in 4 boeken verzamelde hand
teekeningen, dat Zij door dit schoone eA zeer bijznndere 
huldeblijk ten zeerste getroffen is, terwij l Zij aan de;1 heer 
Duymaer van Twist bij herhaling verzocht aan alle deelnemers 
Haar warmen dank te betuigen 

Dan waagt de heer Duymaer van Twist het andermaal 
het woord tot de Knningin te richten: 

., Wanneer Uwe Majesteit het zou willen veroorloven, 
dan zouden wij nog eerbiediglijk namens den Bijzonderen 
Landstorm een verzoek tot Uwe Majesteit willen richten". 

De Koningin geeft door een minzamen hoofdknik Hare 
toestemming en de heer Duymaer van Twist vervolgt: 

,,Het ligt in het voornemen van de Nationale land
storm Commissie om ter herinnering aan dezen dag en 
van Uwer Majesteits regeeringsjubileum, aan de vrijwil
liget s een jubileumplaat te doen uitreiken, die de gedach
tenis van dit huldeblijk zal bewaren." 

De spreker ontvouwt een ontworpen schets dezer plaat 
en de Koningin vat zelf het blad aan om ook daarvan ken
nis te nemen, terwijl de heer Duymaer van Twist voortgaat: 

"Zooals Uwe Majesteit gelieve op te merken, is er in 
deze schets nog één open plaats. Daarin nu zouden wij 
zoo gaarne de beeltenis van Uwe Majesteit willen af druk
ken. Waarom wij het verzoek zouden willen doen, of 
het Uwe Majesteit behagen mocht ons Haar bijzonderlijk 
daarvoor bestemd portret te willen schenken." 

Aller oogen richtten zich, van intens verlangen sprekend, 
op de Koningin die zegt : 

"Dat zal ik gaarne doen, maar..... dat zal nog wel 
eenigen tijd duren ." 

De heer Duymaer van Twist verzekert, dat de Bijz. Vrijw. 
Landstorm zijn Koningin voor deze gunstige beschikking ten 
hoogste dankbaar is en gaarne de vervulling zal afwachten 
op het oogenblik, waarop het Hare Majesteit schikken zal. 

Daarmee is de andiëntie geëindigd. 
Achtereenvolgens voor elk der Vorstelijke personen bui

gend, die eiken groet afzonderlijk minzaam beantwoorden, 
verlaat de deputatie de zaal. Toen de laatste leden tot de 
deur genaderd waren, werden we nog getroffen door de 
buitengewone activiteit van Hare Majesteit, die op het oogen
blik zelf Haar particulieren secretaris de opdracht gaf: 
"Mijnheer van Geen, wilt U even aanteekenen, dat ik een 
portret heb beloofd!" 

Builen wachtten de rijtuigen, waarmede de terugtocht 
naar American wordt aanvaard, waar velen nog eenigen tijd 
gezellig samenleven. 

Zonder twijfel was de deputatie de meest talrijke, die Hare 
Majesteit op dezen historischen dag in bijzonder gehoor heeft 
willen ontvangen. En zonder twijfel ook zou zelfs het Dam
plein de menigte niet hebben kunnen omvangen, findien het 
mogelijk ware geweest allen die begeerd hadden als Vrijwil
lige Landstormer voor hun Koningin te kunnen staan, op te 
roepen. 

Maar..... de Bijzondere Vrijwillige Landstorm met zijn 
tienduizentallen getrouwen heeft, en zijn deputatie, en door 
zijn huldeblijk op dezen nationalen gedenkdag zijn eed van 
trouw aan hun Koningin en Land hernieuwd. 

Leve de Koningin! Vivat Oranje ! Heil ons Nederland ! 
Het moge God, den Heere behagen er Nederland en Oranje 

voor te bewaren, dat ooit de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
behoeft te worden opgeroepen tot de daadwerkelijke beves
tiging van zijn eed van trouw. 

6 September 1923. R. A. DEN OUDEN. 

Beschrijving van het Huldeblijk. 
Het huldeblijk is in opdracht der Nationale Landstorm 

Commissie vervaardigd op de calligrafische ateliers der firma 
Gebrs. Grevenstuk te Amsterdam. 

Het is vervat in vijf zware, op snêe vergulde deelen, alle 
gebonden in chamoiskleurig getoept kalfsleder. 

De keerzijde van den band, op den overslag vao het leer 
met ingepersten vergu'den rand, is bekleed met wit1e moiré 
zijde die zich voortzet als bekleeding der schutbladen. Zoo
wel ~p de voor- als op de achterzijde van eiken band prijkt 
tusschen streng gehouden ornament het Koninklijk Wapen, 
in goud in het leder geperst. 

Het eerste boek. 
Het eerste blad van het eerste boek vertoont, in stralen

krans, een rijk versierde, gekroonde W., aan den voet ge
flankeerd door de jaartallen 1898 en 1923, omgeven door 
lauwertakken. 

Het tweede blad draagt, in sierlijk geornamenteerd schrift, 
de opdracht: 

Aan Hare Majesteit 
WILHELMINA 

Koningin der Nederlanden 
ter gelegenheid der herdenking van Hoogstdetzelver 

Vijf-en-twintig jarige Regeering 
eerbiediglijk aangeboden door den 

B/JZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM 
ten blijke van 

Hulde, Trouw en Aanhankelijkheid. 

Deze tekst is omgevfn door een in modernen stijl ont
worpen rand van gestyleerde bloemmotieven en opgaande 
oranjetakken, die de symbolieke vruchten dragen. Forsch 
vooruitspringend is in den bovenrand het Koninklijke Wapen 
in goud en kleuren aangebracht, ter weerszijden geflankeerd 
door een cartouche met de woorden uit het Wilhelmuslied: 

Den Vaderlant ghetrouwe, Blijf ick tot in den doet. 
Voor het benedenstuk van den rand is het versierings

motief gek0zen uit waaiervormig uïge~preideeiken- en oranje
takken met vruchten. Links daarvan is het beeld der orga
nisatie gevonden in het bekende medaillon met den spittenden 
landman, die het geweer op den rug draagt. Het medaillon 
draagt het randschrift: Vrijwillige landstorm - Als 't moet. 
Ter rechterzijde vertoont een tweede medaillon den land
stormer, in de veldtenue met volledige bepakking, door de 
Nederlandsche maagd met den !au werkrans gekroond. Het 
randschrift luidt: Handhaving van het Gezag. 

De volgende vier bladen, door randen in zachte harmonische 
tinten omlijst, dragen de 

Oorkonde. 
,,Met het geheele Nederlandsche Volk begroet de Bijzon

dere Vrijwillige Landstorm den dag, waarop vóór vijf-en
twintig jaar 

Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 
den historischen troon der Oranjes besteeg en den schepter 
van het Koninkrijk der Nederlanden in handen nam, met 
eerbiedigen dank en hartelijke vreugde. 

Die dag sluit een tijdperk af, somwijlen wel door bange 
zorgen beklemd, maar meermalen door geestelijken en stoffe
lijken zegen verrijkt. Een .periode van vrede naar buiten, van 
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rust binnenslands, schoon niet zonder dreiging. Het instituut 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, als noodweer 
tegen revolutionnaire woeling, legt reeds in zijn bestaan ge
tuigenis van het laatste af. 

De wensch, om mede op dezen jubeldag aan zijn Vorstin 
de belofte van hou en trouw te hernieuwen, wordt door het 
karakter van het instituut in den vorm van haar uiting beperkt. 

Ten einde door openbaar optreden over de blijde feest
vreugde van den nationalen gedenkdag geen schaduw, zijns 
ondanks, te werpen, werd het plan gevormd, het blijk van 
hulde van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm aan Hare 
Majesteit de Koningin te doen bestaan uit een album, ver
meldende de geschiedenis van het instituut van den Bijzon
deren Vrijwillîgen Landstorm naar zijn ontstaan en ontwik
keling, en gevolgd door de eigenhandige onderteekening van 
allen, die aan de organisatie en het voortbestaan van het instituut 
deel hebben ." 

Een volgend blad toont aan een geteekende kaart van 
Nederland, die in onderscheidene kleuren een overzicht schenkt 
van de territoriale verdeeling van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm in provinciale, gewestelijke en korpsverbanden. 

Vervolgens wordt in een historisch overzicht in breede 
trekken het ontstaan, en de ontwikkeling van het instituut 
vermeld. 

En dan volgen, blad na blad, de Commissiën, die de 
vorming, de propaganda en de paraatheid van het insituut 
hebben verzorgd en nog steeds behartigen; de bureaux der 
Nationale Landstorm Commissie, van den Inspecteur van den 
Vrijwilligen Landstorm en die van de met den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm verbonden korpsen, ,,Motordienst" 
"Vaartuigendienst" en "Spoorwegdienst. Elk blad vermeldt 
de namen der in deze corporaties werkzame personen, die 
allen achter den naam hunne handteekening hebben gesteld. 

Dit eerste boek en de drie daaropvolgende dragen verder 
op sierlijke omlijste bladen de handteekeningen der ruim 
34000 vrijwilligers, officieren, onderofficieren, korporaals en 
manschappen. 

De hanteekeningen zijn verbandsgewijze over de boeken 
verdeeld. 

Elk verband heeft zijn eigen titelblad, waarop de wapens 
der voornaamste plaatsen als illustratie zijn geteekend. Aan 
het slot van het vierde boek is nog toegevoegd de vermelding 
van enkele corporaties, die bij de propaganda voor het insti
tuut haar zeer belangrijke diensten bewijzen. Het zijn de 
Landstormcommissie uit de Nationale Vereeniging "Pro Rege"; 
de Garnizoens Landstormcommissie uit den Nederlandschen 
Bond van R. K. Dienstplichtigen "St. Joris" te Rotterdam en 
het bestuur der R.K. Militairen-Vereeniging in Nederland. 

De vijfde band eindelijk omsluit een gansche verzameling 
van fotografische reproductiën, die de herinnering bewaren 
aan vele en velerlei historische dagen en momenten uit de 
geschiedenis van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm in 
de vijf jaren van zijn bestaan, 1918-1923. 

Het geheel is een kunstwerk, dat een schitterend getuigenis 
aflegt van de artistieke vaardigheid der firma, die het werk 
uitvoerde, en dat tevens zal blijven een stuk van historsche 
beteekenis voor 

NEDERLAND EN ORANJE. 

// De Vrijwilligers der Deputatie. 
,# Bij de deputatie van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, 

welke op 6 September l.i. bij de aanbieding van het hulde
blijk aan H.M. de Koningin tegenwoordig was, bevonden 
zich van elk Landstorm Verband één Vrijwilliger. 

De namen dezer Vrijwilligers zijn de volgende: 
Voor het Verband Friesland de soldaat J. Zweytser te Sneek. 

,, ,, ,, Groningen de soldaat P. Meijer te Baflo. 
,, ,, ,, Drenthe de korporaal H. Akse te Nijeveen. 

" " " 
Vollenhove de reserve te Luit. W. M. Loos 

[te Blokzijl. 

" " 
" Twente de soldaat J. 0. Deperink te Reutum. 

,, ,, Korps De IJssel de korporaal H. Louwer te Bathmen 

Voor het Verband Veluwe de soldaat C. Pluim te Elspeet. 

" 

" 

" 

" 

" Korps Veluwezoom de reserve te Luit. F. J. Goedhart 

" 

" 

" 

[Ie Arnhem. 
N. Holi. Waterlinie de soldaat J. Beerthuizen 

[ te Montfoort. 
" Stelling van Amsterdam de reserve-kapitein 

[K. L. Schel! te Bussum. 
,, Kennemerland de sergeant 0. A. Roest. 

[te Haarlem. 
,, ,, verband Alkmaar de soldaat P. Kieft te Heer 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

[Hugowaard. 
,, ,, . West-Friesland de reserve te Luit. P. Ka:,g. 
" Korps Zuid-Holland-West de soldaat J. M. v.d. Peel 

[ te Naaldwijk. 
" Verband Gouda de sergeant M. Vermaat te 

[Bergambacht. 
,, Korps Rotterdam de soldaat J. J. Corpelein, Rotterdam. 
" Verband Monden der Maas de soldaat K. Groeneweg 

]te Hekelingen. 

" " 
Zeeland de reserve te Luit. J. J. v. d. Jagt 

[te Vlissingen. 
West-Brabant de soldaat M. W. Bosters 

[te Bergen op Zoom. 
" Korps De Meijerij de korporaal 0. van der Sangen 

[te Oerle. 
,, Limburgsche Jagers de soldaat Vroemen te Bemelen. 

" " 

De Zuidelijken ter Deputatie. 
De Zuidelijken bij H.M. de Koningin. 

Van de Gewestelijke Landstorm Commissie in Limburg 
waren bij de aanbieding van het huldeblijk aan H.M. de Koningin 
de volgende leden vertegenwoordigd: Tops, ondervoorzitter, 
Majoor Coenegracht, verbandscommandant. Maenen, lid. 
Jhr. Graafland, secretaris, benevens de soldaat Vroemen van 
Bemelen. 

Van de Gewestelijke Landstorm Commissie "de Meyery" 
waren het: Van Agt, Secretaris. Majoor Webb, verbands
commandant. Ds. Daran en rector van Mackelenbergh, leden, 
nevens de korporaal van der Sangen van Oerle. 

Van de Gewestelijke Landstorm Commissie "West Brabant", 
de H.H. van Drimmelen, voorzitter. Asselbergs, commandant. 
Moll, lid. Van Genk, secretars, benevens de soldaat Bosters 
van Bergen-op-Zoom. 

Een gesprek op den Dam. 
Amsterdammers uit de volksbuurten zijn geen kwaje en 

ook geen poeslieve kerels. Er zit een goede kern in. In 
hun uitdrukkingen zijn zij vol poëzie en zonderlinge charme. 
Hoor maar! 

Tijdens de jubileum-feesten stond een hooggedopte en 
hooggeboorde landstorm-kapitein temidden van een stelletje 
ras-Amsterdammers op het Damplein. Hij stond in de IOe rij 
en telkens als een tram langs hem heen moest, profiteerde 
hij eenige rijen door zijn tactisch opdringen. Tenslotte stond 
hij in de eerste rij. 

Twee ruwe klanten stonden naast en achter hem. Zij hadden 
zijn tactiek doorzien en bovendien gevoelden zij een oorlogs
zuchtige stemming voor die menheer met 'n hooge zije en 
'n mooi boord met das. Onze kapitein, die in civiel was, 
spitste zijn ooren en hoorde het volgende gesprek, dat blijk
baar tegen hem gericht was: 

,,Dondersnogniet, pas op mijn toone, trap er me niet op, 
gisteravond trapte ook zoo'n hooge zije op m'n toone en zie 
je, ik gaf h'm 'n opdonder, dat ie kapseisde" ... (*) 

Zijn kameraad glunderde en zag een opdonder in het 
vooruitzicht tegen dien menheer met die hooge kachelpijp. 

Inmiddels was de kapitein van de dienstdoende paleis
wacht ten tooneele verschenen en afgestormd op zijn collega
in-politiek: 
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"Maar kerel kom toch bij de wacht staan, daar zie je het 
veel beter" - ,,Neen, neen, weerde onze kapitein in civiel af, 
laat mij hier, ik kom straks even bij je" ... 

De kapitein-wachtcommandant af. 
Maar toen kwam de uitbarsting der ras-echte Amsterdammers. 
"Heb ik 't niet gedacht: verdikke, Kees, dat is een van 

de recherchie .... 'nne stille tusschen ons, ... eene van de 
recherchie." 

De kapitein -in-civiel gevoelde zich verplicht opheldering te 
geven. Zeer waardig legde hij uit: 

,,Neen, menschen, ik ben kapitein bij den landstorm." 
Maar toen kreeg hij nogeens de volle laag. 

,,Bij den landstorm? Dat is toch hetzelfde, allemaal 't zelfde, 
't is 'nne stille, 'n schaandaal, zoo 'nne stille tusschen 
't volk,, ... 

Gelukkig voor onzen kapitein was de Koningin in aantocht. 
De muziek bij het paleis hief het Wilhelmus aan. Onze 

kapitein ontblootte zijn eerbiedwaardigen schedel .... 
Toen stootten de twee Amsterdammers uit de rasechte

buurt elkaar aan, en een hunner zei min of meer gewichtig 
tegen den anderen: 

,,Keessie, nu moeten wij toch ook maar onze pet afnemen. 
En, wellicht het eerst van hun leven, namen zij tijdens de 

muziek van het Wilhelmus hun pet af. . . . Or. 
(*) Kapseisde, - van zijn stokje ging. 

Inzinking. 
Er zal wel geen tijdstip na de vlucht van stadhouder Willem V 

geweest zijn, waarin de inzinking op allerlei gebied zoo duidelijk 
en zoo angstwekkend te noemen is dan tegenwoordig. 

Iniinking op het gebied van handel en nijverheid, industrie en 
financiën, politiek en moraliteit, inzinking ook op het gebied van 
de idée, dat een Nederlandsch soldaat nog recht van bestaan moet 
hebben. Allerwege komt de propaganda ~uit hoeken en gaten te 
voorschijn om ons leger geheel op te doeken en ons land dus 
weerloos te maken. 

Zeer zeker, deze inzinking komt gedeeltelijk voort uit de alge
meene malaise op zedelijk en stoffelijk gebied, maar heeft ook zijn 
oorzaak in de weermacht zelf. 

Dus ook in U, lezer, simpel soldaat van die weermacht, maar 
juist vanwege de simpelheid, onmisbaar, en de "materia prima", 
dat is de grondstof van die weermacht. 

Zonder U, zonder Gw goeden wil, zonder Uw goede geotJfend
heid, :r,onder Uw trots op Uw uniform ...... geen goéde weermacht. 

* * 
* 

In het begin der mobilisatie lag ik als commandant aan een 
der vooruitgeschoven posten van ons veldleger. een spoorwegbrug 
in de nabijheid van 's Rijks grenzen. Op een avond kreeg ik bericht 
van een gespannen toestand, waarin ons land plotseling gewikkeld 
werd met Duitschland, en tevens den last alles in oorlogstoestand 
te brengen. Het motregende en er heerschte voorjaarskilheid in de 
lage weilanden bij ons brugbivak. De springladingen pricine-zuur 
werden verbonden, wachten en posten versterkt, alles in oorlogs
totstand gebracht. ,,Want", zoo luidde het bericht, ,,U kunt van
nacht alles van Duitsche zijde verwachten". 

Het type-mobilisatie-soldaat die op afgelegen. posten zoo goed 
te bestudeeren en te ontleden was, zijn de meeste lezers van dit 
blad waarschijnlijk kwijt. Het waren tevreden menschen, eenvoudig, 
wnder eischen, tuk op familie en verlof, vol grappen en gijntjes, 
medewerkend en vooral ernstig op tijd. 

Dien nacht liep ik de wachten en posten af sn kwam tenslotte 
bij een afdeeling onder dP brug, de gevaarlijkste en de vervelend
ste van het gebeele detachement. 

Ik draaide mijn zaklantaarn aan en keek in de gezichten van 
tien Limburgsche mijnwerkers. boven den Moerdijk vaak versleten 
als..... bandieten, maar voor 95 pCt. goede soldaten. Zij stonden 
op een gelid, want de aflossing was juist geschied. Ik keek hen 
stuk voor stuk eens goed in de oogen. Er waren drie getrouwden 
onder. ,,Mannen", zei ik, ,.het is hier zooals jullie weten, de meest 
"gevaarlijke post van ons veldleger, ik zal de getrouwden laten 
,,vervangen door jongens van het piket, ..... en, voegde ik eraan toe, 
,,hij die bang is, kan voorkomen, ik zal hem ook laten aflossen". 

Het was een oogenblik doodstil. Je hoorde de takken der can a
dassen druipen. Toen kwam een der mijnwerkers naar voren, een 
kerel als een boom, iemrnd die mij in een minuut mlsschien drie
maal kon opvouwen; bij nam zijn geweer van zijn schouder, hield 

de kolf omhoog en zei: ,,Luit, de eerste vent die durft naar voren 
"te komen om afgelost te worden, sla ik zijn hersenpan in. een 
,,Limburger laat zich niet aflossen ..... ". 

* * 
* 

Vele malen heb ik dit feit verteld op theoriën en op vergade-
ringen van soldaten. Altijd kwam er een daverend applaus. Zij 
waren het er immers gloeiend mee eens! 

U, mannen van de jongste lichtingen, U de jongere garde van 
ons leger, IT die bestemd zijt om in dagen van noqd en van dood 
voor Uw Land, Uw Koningin, Uw gezin, Uw vaderlandsliefde en 
Uwe vrijhrid, de jongste en de beste troepen van veldleger en stel
lingen te vormen, U vraag ik niet alleen, maar U bid ik, sta niet 
achter bij die idee van een Uwer kameraden in den mobilisatie-tijd: 
Laai U ook nooit ,zjlossen ! 

Laat lJ niet aflossen in Uw godsdienstig beg;nsel als trotsche 
soldaat van Sint Joris, laat 1::- ook nooit aflossen (en dat volgt uit 
Uw lidmaatschap van St. Joris) als verdPdiger van Uw land en 
Uw volk, van Uw Vorstin en door U te verdedigen 'J'roon. 

* * * Blijft evenals Uwe voorgangers fier en flink op Uw uniform! 
Loopt niet te lanterfanten en te Jummelen ! Weest. opgeruimd en 
geen kniezers! Hebt in lrnzerne en in kamp geen klachten op alles 
en nog wat! 

Een goed soldaat is eenvoudig en stelt geen eischen ! Hij staat 
op een standpunt maar overvraagt nooit. Denkt hier eens over na! 

GRAAFLAND. 
(Cit "Geeft Acht"). 

~ emoriam Karel van Lennep. 
*** Met groot leedwezen herdenken WlJ aen overleden 

\, oorzitter van den Ned. Bond van Vrijwillige Burgerwachten, 
KAREL i AN LENNEP" Officier in de Orde van Oranje 
Nassau, telg uit een oud Amsterdamsch geslacht, dat vanaf de 
Republiek der Zeven Gewesten tot op heden mannen van krachtig 
karakter aan het Nederlandsch Gemeenebest geleverd heeft. 

Onze zuster-instituut, de Bwgerwacht, lijdt een zwaar ver
lies. \.vij ve,liezen een geest- en een strijdgenoot, die mede 
voorop stond, hoog op de wallen, ter handhaving van Orde 
en Gezag. 

Mr. Ti!man, de ondervoorzitter van den Bond, herdenkt 
hem in "l'vede1 land i ooruit" dd. 20 dezer a. v: 

13 September 19~3 is h~j overleden onze Voorzitter. Reeds geruimen tijd 
hield de slepende ziel,·te, waarctan hij lijdende was, hem in haar vasten 
greep; er bleek geen ontlcomen meer aan, nictar toch is de slag nog onver
wacht gevallen. 

Toen in Novembe1· 1918 de Burqe1·u·acht te Amsterdam werd opgericht 
achtte de toenmaUge bm·gemeester, Karel v-:in Lennep den man 0111 
aan het hoofd ·ven die Burgerwacht te staan. Slechts 1wode ,qaf hij toe, ll!ant 
ambieeren deed hij dit ambt niet. Ilij bBzat genoe(J zelfkennis om te bevroeden 
•oelke moeil(jlce taaie men hem op de scho udet·s legde. 

Toen het onder den drang der omstandigheden noodzakelijl~ bleek in Maart 
191.9 den ;_,ederlandschen Bond van Vi·(jwillige Burgerwachten op te richten, 
deed men andermaal een beJ"oep op zijn organisatie-talent, omdat hij de 
ee11ige pei·soon was, in wiens vooi·zitterschap men al,qemeen het volste ve1·
trou wen had. 

Wat hU vooi· den Bond geweeRt is, 1ceet gij allen, Burgerwachte11 in 
;, edei·land. Onwanlcelhaar stond l11j pal voM· moe belangen; moeilijke, zeer 
moeilijke pi·oblemen had hij op te lossen, niet in het minst die 1;cm finan
cieel en aard. Dank ztj de hem aangeboren minzame wijze van 0111,r;an,q, 
waai·door hij zich een zeer g1·ooten vriendenkrin,q had vei-worven, mocht 
het hem gelukken steeds de noodige middelen te vinden om te voorzie11 in de 
behoeften, waarvoo,· de toegestane Rijlcsmiddelen tekortschoten. Niet altijd 
kon hij op den zoo nood,:r;en steun van hoogerhand 1·ekenen; menige zware 
strijd moest gestreden wo,·den. Onvermoeid was hi_j steeds bezig om de11 
Bond te g1·ondvesten op hechter .basis. Dagen en maanden lang reisde hij 
het geheele land door om bezoeken te brengen ctan ve1·schille11de autoriteiten 
en Biwgerwachtleiders, om kringen en ,r;ewesten op te richten. Veel werd 
in dien tijd van zijn niet heel sterlc physiel,: gevorde1·d. Hij deed dit álles 
met opgewektheid en onvenvoestbaar optimisme, omdat hij zitlks zijn plicht 
achtte. 

Toen zijn kwaal hem rust voorschreef, bukte luj slechts 011de1· nooddwang. 
Aan ons Institimt is door zijn doocl een onherstelbavr verlies toegebracht. 
Moge onze leider in uw aller ha1'ten een onuitwisbare plaats hebben i11-

_qenome11. Moge zijn wil om stand te houden totdat de Regeering ons niet 
111eer ,woelig acht, ook -uio wil stalen om doo1· te zetten. 

De naam K. va•1 Lennep is onafschijdelijk ve·rbonden aan de Burgerwacht 
in Nederland. 

HU ruste in vrede ! 
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De schietwedstrijden van de Limhurgsche Jagers. 
Op het schietterrein der Melickerheide bij Roermond had

den Zaterda~. 8_ ~eptember deaangekondigde schietwedstrijden 
van het Vr_11w1lhg Landstorm-Korps "Limburgsche Jagers" 
plaats . M1J01 weer begunstigde de wedstrijden, die door zeer 
veel deelnemers werden bezocht. Er waren maar zeer weinig 
,,Jagers" die ontbraken. 

De l~iding berustte bij den Commandant va 1 het Korps, 
d~ Majoor Coenegrócht, daarbij bijgestaan door eenige offi
cieren en een aantal beroepsondaofficieren. De Regeling was 
uitstekend. De deelnemers werden allen per vrachtauto van 
het Station Roer~ond gehaald _en naar het schietterein ge
gebrat ht. Ook hier was alles m orde en had het schieten 
zelve een geregeld en goed verloop. 

De uitgeloofde prijzen waren schitterend. Zij bestonden 
uit medatlies en kunst, en gebruiksvoorwerpen. Medailles 
wan~n ?· a. geschonken door H M. de Koningin H. M. de 
Kon mgin-Moeder Z. Excellentie de Minister van Binnen
landsche Zaken Z. D. H. Mgr. L. Schrijnen, Bisschop van 
Roerm ,nd, Baron Mr. van Hö ve! tot Westerfiier, Commissaris 
der Koningin in de provincie Limburg, de Generaal Majoor 
ten Bosch, Inspecteur van den Landstorm enz. enz. 

Verschi -lende vooraanstaande personen uit Limburg enkele 
fa briekt n en eenige gemeentes hadden kunstvoorwer'pen ge
schonkèn, z odat het aantal geschenken, waaruit gekozen kon 
wordrn b, droeg: 24 voor de scherpe en 32 voor de mar ga 
baan, totaal 56. 

Er werd zeer goed geschoten, getuige de behaalde punten. 
Vóór de prijsu itdeeling, die te ongeveer 5 uur nam . plaats 
ha,I, bracht d l.'. Korpscomm and ant, MajoorCoenegracht enkele 
wo 1rden van dank aan de leden van het Korp~ voor hun 
toewijding en aan dm aanwezigen ondervoorzitt~r den Heer 
Top~, dte de prijsuitdeeling zou gaarne kwam bijwonen. De 
heer Coenrgrachr eindigde met een woord van opwekking 
aa n de leden voor de goede zaak van trouw aan 't Vorsten
huis en verzocht den aanwezigen met hem ten driewerf 
hoera aan te wi llen heffen voor H. M. de Koningin. Hieraan 
werd door al'en geestdriftig voldaan. 

Da , rna sprak de Secretaris der Gewestelijke Commissie 
nog een -kort dankwoord aan Majoor Coenegracht, die met 
zijn personeel oµ zoo'n uitstekende wijze voor het technisch 
gedeelte van den wedstrijd had zorg gedragen. 

Dan had de uitreiking der prijzen plaats. 
!. l(orpswedstrijd. (Schieten met scherpe patronen): 
le prijs medaille geschonken dcor H. M. de Koningin en 

kunstvoorwerp J. Veuskens te Tunge lroy, met 46 van de 
50 te beha 'en punten. 

2e prijs Medaille, gtschonken door den Inspecteur van 
den Lan_?storm ~n kunstvoorwerp, 0. H Arts te Venray. 

. 3e pnJs Medaille geschc,nken duor Z. D. H. Mgr. L. Schrijnen 
Bisschop van Roermond en kunstvoorwerp, W H Oeurts 
te Weert. 

4e prijs Medaille, geschonken door den Limb. Land- en 
Tuinbouwbond en kunstvoorwerp, H H Aarts te Sevenum 

5e prijs Medaille, geschonken door de Nationale Landstorm
com'Tliss_i_e en ku?stvourwerp, H. Verheggen te Tungelroy. 

6e pnJ, Medaille geschonken d or de Commandant van 
het Korps Limburgsche Jagers, en kunstvoorwerp J. Kappel 
Ie Venréiy 

7e prij-- Medaille geschonken door de Gemeente Venray 
en kunstvoo, werp, H. Bongaarts te- Beesel. 

8e prij , Medaille g, schonken door de Gemeente Roermond 
en kunSt\'Oorwerr, J. J Vullings te Sevenum. 

9e prijs Medaille geschonken door R. Graaf de Oeloes te 
Eysden en kur.s\v<lnrwerp, 0. L. Palmen te Stramproy. 

l0e prijs Medaille gesch nken door Jhr Mr Testa te 
Maastricht en kunstvoorwerp, P. J Weys te Sevenum. 

l le prijs Kunstvoorwerp J. Wismans te Asselt . 
12•! prijs Kunstvoorwerp W M. Aarts te Stramproy. 
ll. Korps wedstrijd. (Schieten met margapatronen.) 
le prijs Medaille geschonkfn door H. M. de Koningin

Moeder en kunstvoorwerp E. Ronckers, St. Geertruid met 

50 van de 50 te behalen punten· en na overschieten met den 
2e prijswinnaar. 

2e prijs Medaille geschonken door Z. Excellentie de Minis
ter van Binnenlandsche Zaken en kunstvo orwerp, 0. Arts te 
Venray, eveneens met 50 punten 

3e prijs ,'\\edaille, geschonken door den Commissaris der 
Koningin in Limburg en kunstvoorwerp, H Linssen te Beeg
den met 49 punten. Na overschieten IT'et de volgende zeven 
volgende prijswinnaars. 

4e prijs Medaille, geschonken door de Kon. Ned. Ver
eeniging "Volks weerbaarheid" en kunstvoorwerp Vv. Benders 
te Schinveld 

5e prij~ Medaille, geschonken door den Voorzitter der 
gew. landstormcomr:iissie Mgr. Dhr. H. Poels te Heerlen, en 
kunstvoorwerp H. Vink te Well. 

6e prijs Medaille, geschonken door de Gemeente Sittard. 
en kunstvoorwerp, F. Sanders te Grubbenvorst. 

7e prijs Med;lille geschonken door de Nationale Landstorm
commissie en kunstvo')rwerp J. H. de Leeuw te Ospel. 

8e prijs Medaille geschonken door H Graaf Wolff Metter
nich te Swalmen en kunstvoorwerp li.. Weys te Leunen 

9e prijs Medaille, geschonken door A. Graaf de Marschant 
d' Ansembourg te Amstenrade en kunstvoorwerp J Teheuz 
te St. Geertruid . 

lüe prijs Medaille geschonken door Jhr. J. Oraafland te 
Buggc-num en kunstvoorwerp W. Reinders te Heylhuizen. 

l le eu l2 t! prijs Medailles, geschonken door de Gewest. 
Landst. Commissie in Limburg en kunstvoorwerp, resp. 
R. Stappers te Grubbenvorst en H.H. Bel! te Maasbracht. 

lil Personeele wedstrijd. (met scherpe patronen .) 
72 deelnemers, 12 geld prijzen en 1 medail le. 
1 e prijs H. Artz te Sevenum medaille en geldprijs . 
Verder 11 prijzen. 
IV. PPrsoneele wedstrijd. (met margapatronen) 
68 deelnemers 12 geldprijzen en 1 medaille. 
1 e prijs H. Oeraedts te Neer, medaille en geldprijs. 
Verder 11 prijzen . 
Tenslotte kregen alle korpsschutters een Koninginne-Jubi

leum-beker als aandenken 
Buiten Majoor Coenegracht, de verbandscommandant en 

de H.H. Tops, ondervoorzitter en Jhr. Oraafland, secretaris, 
waren op het schietterrein aanwezig: Kapitein Lubberts en 
de 2e luitenant Holtrust, die de technische leiding hadden, 
benevens de H. H. Dr. Dubois Jr. voorzitter der Plaatselijke 
Landstorm Commissie te Venlo en res. off. van Gez. le kl., 
en de res. le luitenand Hendriks van Venlo, leider der afd. 
aldaar. 

* * * 
Zelden slaagde de Limburgsche Korpswedstrijd zoo goed 

als op 8 September van dit Jaar. 
Alles en allen waren in jubiieum-stemming: het zonweer, 

de paarse heide, de Jagers, toegestroomd van de uiterste 
provinciale dorpen en gehuchtrn, het animo en vooral de 
medewerking van allen. 

Laat dit jaar een belofte zijn voor 1924! 

Kader-Landstorm. 
Compagnie Limburg. 

AANSTELLINGEN. 
Werden aangesteld bij de afd. M AA.STRICH'l': tot S ergeaut 

Geuskens, Herold, Huijnen, Jochems, Maris, Maussen, de Ras. 
tot kurporaal, Dieben, Franssen, Graafland, v. Rijt, Scheffers. 
Bij de afd. ROERMOND: tof Sergeant, Frévez, Hendrikx, Peeters, 

Palmen, Stassen. Schulpen, Höppener, v. d. Venne, Winthausen. 
fot korporaal, Crevels, Daenen, Eussen, Geuskens, Jeurissen, 

Muries, Reij nders, Rutten, Stultjens, de Weerd, Wielders, Graven, 
Bij de afd. ROLDUC: tot Sergeant, Schreven, Wexeler, Weijden, 

Wolfs. 
tul korporaal, Rouschop. 

J.Vaar een opgave v . '! commando dei- Cz'e. Limburg. 

c NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 
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Bij de afdeelingen Roermond en Rolduc zullen eerstdaags nieuwe 
klassen opgericht worden. 

Van 23 Juli tot 11 Augustus j.l. waren in de Infanterie-kazerne 
te Venlo o.a. de compagnie Limburg v. d. kader-L.St. gelegerd, 
tot het. houden van de groote zomeroefeningen. 

De cie. stond onder commando v. d. lste Luit. S. v. d. Kloet 
en was ondergebracht in een der exercitie-loodsen, terwijl ieder 
man de beschikking had over een krib met bed en kussenzak, 
2 dekens en een kastje. Voor het in orde houden der loods stonden 
eenige burger corveërs ten dienste. 

Liet de voeding in 't begin eenigzins te wenschen over, spoedig 
was, door klachten ter bevoegder plaatse, ook dit «onderdeel» ten 
,genoege v. d. vrijwilligers geregeld. 

. De bekende luidruchtigheid, in de vorige zomerkampen, was 
hier nagenoeg geheel verdwenen. Dientengevolge hadden slechts 
lichtere bestraffingen plaats. Toch had er één feit plaats, dat door 
den cdt. streng gestraft werd. Na afloop der straf, werd de be
trokken _persoon onmiddelijk - na kennisgeving aan zijn vader -
naar hms teruggestuurd, wel een bewijs dat de zorg voor de 
jongelui bij onzen «Luit.» in goede handen is. 

Na eeni~e zwaardere oefeningsda.gen deden zich eenige gevallen 
'"an voetzrnkten voor, waartegen de geneeskundigen dienst door 
voeten-behandeling en inspectie, met gunstig gevolg optrad. 

Avondpermissie werd slechts bij hooge uitzondering toegestaan, 
en dan nog indien een bewijs van ouders of voogden kon worden 
overlegd. 

Klachten over onbehoorlijk gedrag kwamen dan ook niet voor. 
Ook de oefeningen hadden een gunstig Verloop. Militaire auto

r iteiten die de oefeningen bijwoonden betuigden hun tevredenheid. 
Dank zij de gewaardeerde medewerking v. d. Eerwaarden Heer 

Kapelaan ·wi_ndhause~.' adviseur der R.K. militairevereeniging en 
den veldprediker Rul:]Seh v. Dugteren, kon ook voorzien worden 
in de geestelijke verzorging van de vrijwilligers. 

De vrije uren, werden besteed tot het houden van 'portwedstrijden. 
Ten slotte wenschen wij namens den kaderlandstormers onzen 

ha!te)ij)cen dank te betuigen, aan hen di_e, op eenige wijza de 
vrl:Jwilligers gedurende hun kampdagen ten drnnste hebben gestaan 
voornamelijk de beide voornoemde Heeren Ruijsch v. Dugteren e~ 
kapelaan vVindhausen en last not least aan Luit. v. d. Kloet, de 
s.m.i. L. Knicknie en Schoenmakers en sergeant Guijt voor de 
vele moeiten en opofferingen die zij zich als steeds ook dit jaar 
wederom getroost hebben. 

Wanneer dit No. verschijnt zijn de scholen weer begonnim en 
hebben ook de oefeningen v. d. kader-L.St. weer een aanvang 
genomen. 

Wij zien weer vele nieuwe gezichten en hooren weer nieuwe 
namen, maar met leed wezen missen we ook velen, die mPt de gouden 
streepen thans overgegaan zijn bij de militie. Allen maakten zij 
va ,,nd de oprichting der cie. Limburg deel uit van 't instituut. 
,/En wat dát wil zeggen, weten alleen hun «lotgenoten» die ook 
al dien tijd het lief en leed v. d. kader Lst. hebben meegemaakt. 
Want leed was er in 't begin, meer dan vreugde, we denken 
slechts aan de kampen v. Laren en Ede. Vele werden dan ook 
toen de «kader» ontrouw, en kenden slechts schimpen op al wat 
naar «Landstorm» rook. Toch bleven er ook heel veel geti:ouw 
aan hun verbintenis. 

Hiervan hebben zij thans hun heerlijke vruchten geplukt. Met 
inbegrip van hun proefmaand voor den rang v. sergeant., hebben 
zij slechts na 2 jaren van oefening, 1½ maand in hun vacantietijd 
behoeven te dienen, terwijl anderen 9 maanden lang hun studie 
moeten verletten. 

Woorden wekken, mogen de voorbeelden thans trekken. 
Vrienden, die thans geen roode granaat meer op den kraag 

draagt, wij hoopen dat ge u steeds, de vriendschap zult herinneren, 
welke gij als kaderlandstormers, met kaderlandstormers gesloten 
hebt. Onze beste wenschen voor uw studies en uw verder leven! 

Maastricht. R. Huijnen, Lst. Sergeant. 

Kaderlandstormers in ,,'t Leger". 
In de afgeloopen zomervacantie is een aantal korporaals v.d. 

kaderlst. gedetacheerd geweest bij verschillende regimenten om een 
maand «proef te dienen» ter bevordering tot sergeant. 

. Met hen beeft de kaderlst. een vuurproef ondergaan, een proef 
di_e te oordeelen n~_ar 't aantal benoemingen, althans bij de cie. 
Limburg als «glanSrl:Jk doorstaan» mag beschouwd worden. 

Toch zou men m.i. verkeerd handelen wanneer men, afgaande 
op 't aantal be1:oev1z"ugen, daaruit gevolgtrekkingen zou maken 
over de al- of met levensvatbaarheid van 't kader-LSM.-instituut, 

want eerlijk gezegd of allen werkelijk geschikt zijn om als sergeant 
op te treden? 

Al doorstaat een canditaat goed zijn examen voor sergeant, ja 
al krijgt hij zelfs een goed advies mede, van den commandant 
v. d. cie. waarbij hij gedetacheerd was, dan nog drukt dit alles, 
h?e raar 't ook moge klinken, geen stempel van »echtheid« op den 
nieuwbakken »goud-gestreepten.« Immers: de L.S -korporaHl die, 
nog groen in vele militaire zaken, »proefdient« bij 't Leger, is 
met betrekking tot zijn e.v. promotie, overgelaten aan 't oordeel 
van zijn comp. cdt. 

Men voelt dus al direct dat de sympathie die een kapitein den 
kader-LSM. toedraagt evenredig is met den ernst en de zwaartB 
der beoordeelingen. 

Men vatte deze laatste zin nu niet op als of we zulke voor
oordeelen, veroordeelen, integendeel, het is een welbekend feit dat 
een be~:oeps_militair over 't algemeen erg sceptisch staat tegenover 
den Vrl:Jwilhgen Landstorm, een scepticisme wat bij vele »sterren« 
aangr~eit_ tot antipathie en juist deze antipathie komt den kader
LSM. rnd1rect ten goede, want onder deze omstandigheden zal niet 
zoo gauw een te »licht bevondene« voorgedraaen worden door een 
cie. cdt. voor bevordering. 

0 

Wanneer er nu toch zulke mooie resultaten bereikt zijn, niet
tegen~ta~nd~ de bovenvermelde tegenwerking, dan mag de leiding 
van t msbtuut wel ruet des te meer voldoening terugzien op 't 
b~haalde succes, maar 't moet ook voor hen die thans in opleiding 
Zl:Jn tot sergeant, een aansporing zijn, om 't voorbeeld van hun 
voorgangers na te volgen en ook in 't komende jaar de reputaiie 
van den "kader" boog te houden. 

Denkt eraan, een der eerste eischen vo'.lr bevordering tot sergeant 
luidt: Een groote dienstijver betoonen. 

Ook ".oor de sergeants die nu een vaandrigscursus volgen, is 
e~n mcorn maar ook een moeilijke taak weggelegd, n.l. te laten 
zien dat ook ook de vaandngsopleiding bij 't Landstonn-litstzï111rt 
kan en moet plaats hebben. 

Ik geloof dat wij hier wel spreken mogen in naam van alle be
noemde sergeanten :· d. c~e. »Limburg«, wanneer wij onzen op
rechten dank betuigen m de eerste plaats aan de officieren en 
onderofficieren van de diverse compagnies die steeds de kader
landstormers in raad en daad behulpzaam waren gedurende hun 
d~!acheering bij 't ':_Leg~r,« maar ook de milicien-soldaten betuigen 
Wl:J onze "erkentell:]kheid, voor de wijze waarop zij onze lang niet 
gemakkell:Jke taak als »korporaal met den knoop« verlicht hebben. 

Maastricht. H. HUIJNEN, L.S. Sergeant. 

Het Bolschewistisch Doodenland. 
(Vervolg.) 

V. Het Zuiden. 
In het Zuiden is de toestand uiterst gespannen, bijna on

houdbaar, daar is doodelijke ellende het grootst. 
Zooals overal elders in Rusland, werd ook daar de Sovjet 

uitgeroepen, toen in October 1917 de Bolchewisten er binnen
trokken. Doch zoo het ::rgens niet van harte ging, dan was 
het daar. Bijna aanstonds ontstond geheim en openlijk ver
zet. Eerst waren het verschillende hetmans der Kozakken, 
die met hun bende ieder voor zich het land trachtten te 
veroveren. Hun onderlinge oneenigheden en partijschappen 
brichten een zee van ellenden over het land door voort
durenden krijg. Na het verdag van Brest-Litowsk verschenen 
de Duitsche troepen: eenige maanden later, toen de wapen
stilstand gesloten was, maakte een Fransch-Orieksch leger
corps de streek onveilig. 

In 1919 brachten de Sovjets hun macht opnieuw omhoog; 
in Augustus van datzelfde jaar verjoeg Denekin ze weer, 
hield zijn wanordelijk gezag een half jaar staande, totdat ook 
dit weer ineenzakte voor de derde komst der communisten. 
Dan in Februari 1920 beginnen opniew de massamoorden, 
die, als twee jaar later de 2e verjaardag van het herstel der 
Sovjetrepubliek gevierd wordt, nog steeds niet onderbroken zijn. 

En nog duren ze voort! Het schijnt, dat de Honger nog 
niet genoeg slachtoffers maakt: iederen morgen publiceert de 
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Tscheka de lijsten van degenen, die 's nachts gefusilleerd 
zijn. Het aantal bedraagt voor Odessa alleen: gemiddeld 60 
per nacht. 

Zoo spoedig de Sovjets de macht weer in handen hadden, 
confiskeerden zij alle onroerende goederen: landerijen, huizen 
en fabrieken werden eenvoudig opgeeischt. Of de eigenaars 
en huurders al protesteerden, het baatte hun niets, in het 
gunstigste geval behielden ze één kamertje voor zich, als ze 
het er tenminste levend afbrachten. Als de Sovjets vonden, 
dat de eigenaars hun te lastig waren, of ook als zij een 
mooie kamer meer aan de maîtresse van een of anderen 
Communist wilden ten geschenke geven, dan hielden zij een
voudig een nachtelijke huiszoeking en altijd vonden ze dan 
wel een reden, om terdege met die ongewenschte eigenaren 
af te rekenen. 

Eén feit uit vele. 
Het werd aan M. J. Rimsky verteld door een Belgische 

onderwijzeres, die het geheel tot in de kleinste bijzonderheden 
had meegemaakt. 

In Odessa had zij een kamer, ergens op een tweede ver
dieping. Dat vertrek kwam uit op een trapportaal, tegelijk 
met enkele andere. Op een van die kamers woonde het 
gezin van een officier : vader, moeder en 3 kinderen. Het 
was een heel rustig huishouden, dat zich volstrekt niet met 
de politiek bemoeide: de vader, een artist, vermeed met de 
grootste voorzichtigheid den geringsten schijn van oppositie. 
Hij meende zelfs, dat hij bij de plaatselijke Sovjet van Odessa 
goed stond aangeschreven. 

Op een echten Russischen winternacht tijdens een sneeuw
storm staan er plotseling eenige Rooden voor zijn deur en 
breken naar binnen. Ze hebben opdracht alles te fouilleeren 
en wee ! als zij bezwarende feiten kunnen aanvoeren. ~a 
lang zoeken zijn er vier gevonden : een schermdegen uit een 
wapenverzameling, een zilveren lepeltje, een brief en een 
drukwerk volgens het oude schrift en in een laadje eenige 
bussen gedroogde groenten. 

Het onvermijdelijk gevolg van deze ontdekkingen is, dat 
de vader wordt gearresteerd, hoe ook de jonge moeder smeekt 
en bidt en ondanks de hen akelig aanstarende oogen der 
kleinen, die gek van angst hun moeder zoeken. 

Geen genade! Het zijn vier zware misdrijven, als volgt 
geformuleerd: bergplaats van wapenen, heling van edel metaal, 
tzaristische weerspannigheid, opkoop van eetwaren. Elk 
apart is al voldoende, om hem ter dood te doen veroor
deelen. Sidderend staat de vader voor hen: ,,Och wat, spotten 
ze, we z•illen je toch geen kwaad doen. Wees maar niet 
bang! De revolutionaire rechter weet immers, dat je al je 
officierswapenen hebt uitgeleverd. Je wordt nog wel vrij
gesproken en krijgt een biljet van veiligheid". Dan trekken 
ze hem mee de trap af. 

De Belgische onderwijzeres had intusschen al hun lawaai 
en hnn woorden gehoord ; ze zag den troep de deur uitgaan 
in den nacht. Een oogenblik stond hij stil, scherp uitgeteekend 
in den maneschijn op de glanzendwitte sneeuw, dan ging 
het geruischloos vooruit. Maar onmiddellijk daarop een knal! 
nog geen tien passen van de deur had men den officier 
van vlakbij een kogel in den rug geschoten. Doodelijk gewond, 
zonk hij ineen. Krimpend en spartelend moest hij alleen nog 
eenige uren met den dood worstelen. Niemand kon of 
mocht hem opnemen of hulpbieden : alleen lag hij, voor zijn 
eigen woning. Met ontzettende inspanning kroop hij er lang
zaam naar toe, maar de roode bandieten zagen het en trok-

ken hem met één zwaai naar het midden van de straat en 
rukten hm onder hoongelach al zijn kleeren uit. ... 

Ondertusschen was de roode leider van den troep de trap 
weer opgeklommen naar het appartement van zijn slacht
offer. Nog me, bloed en sneeuw aan zijn hand en kleeren1 

komt hij langs de kinderen, die vol angst wegvluchtten, naar 
de vrouw toe en durft haar voorstellen, de plaats van haar 
man in te nemen. De jonge moeder, in doodschrik in een 
hoek gedrongen, houdt zich stil en zegt hem geen woord. 
Dan met een poging om vriendelijk te zijn: ,,Gaat u maar 
gerust kijken, mevrouw, er is een ongeluk gebeurd Maar ik 
neem het op me u te troosten. Nog geen minuut hoeft u 
weduwe te zijn". Schokkend snikten de kinderen, maar anders 
was het stil. - ,,0, ik begrijp het al, je bedankt voor m'n 
goedheid, leelijk ongedierte. Ook al goed! Vooruit! Allemaal 
ingerukt !" 

Het was half twee, de sneeuwstorm had opgehouden. De 
twee kleine meisjes van negen en zeven jaar met hun jonger 
broertje tusschen hen in, trippelden angstig de trap af achter 
hun moeder aan. De kerel had haar met beide vuisten vast
gegrepen. Met hun bloote voetjes stapten ze aarzelend voort 
in hun nachtjaponnetjes over het koude sneeuwtapijt, zoo \ 
dich mogelijk bij moeder. Daat lag vader, ze zagen hem door 
hun tranen heen: de roode kerels waren nog bezig hem van 
zijn kleeren te berooven; arme vader, in den schijn der maan 
glansde zijn bovenlijf met de donkere wonde, waaruit bloed 
stroomde: over de schouders in de witte sneeuw. Hij zag 
nog, dat men zijn lievelingen wegbracht, want ever. draaide 
hij zijn hoofd naar hen om; toen viel 't gezicht terug in de 
sneeuw. De vrouw, de kerel had haar onderwijl een prop in den 
mond gestopt, bleef met een ruk staan, staarde een oogenblik 
met onbeschrijvelijke ontzetting in de richting waar haar hrave 
man lag en werd dan hard en lomp voortgesleurd. Nog geen 
minuut mocht ze weduwe zijn! 't Werd de verschikkelijke 
waarheid, want om zeven uur 's morgens lag de officier nog 
te zieltogen .... 

Toen kwam er een roode gardesoldaat op den stervende 
toe . 't Was, bemerkte de onderwijzeres, een ordonnance, die 
altijd door den officier als zijn kind behandeld was. Toen 1 
keek hij naar zijn besten vaderlijken vriend, dan overwon /,J 
zijn medelijden en schoot hij hem zijn revol ·rer in het oor. af. 

Van de overige familie kwam nooit meer iemand terug, 
noch moeder, nog kinderen. Op dienzelfden dag echter in
stalleerde de chef van den troep een danseres in het "ge
zuiverd" apartement, die, daarmee blijkbaar niet tevreden, 
aanstonds begeerige oogen wierp op de kamer van de onder
wijzeres. Dat werd de oorzaak, dat deze thans de langge
weigerde permissie kreeg om naar België terug te keeren; 
zij stond er haar kamer graag voor af. 

C. KOLFSCHOTEN, S.J. 

Landstormers ! ! 
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De Internationale Toestand. 
*,;, In verband met den spannenden internationalen 
stand, vestigen wij de aandacht op onderstaand artikel, 

waarmede Kapitein van Slobbe zijne reeks voorzet. 

De Redactie. 

Moet Nederland weerbaar blijven? 
III. De stand van het ontwapeningsvraagstuk. 

Na de oorlogen, die Frankrijk ten tijde van den grooten 
Napoleon tegen vrijwel de rest van Europa voerde, openbaarde 
zich onder de volkeren een drang naar den wereldvrede. Dit 
verlangtn deed organisaties ontstaan, welke in den loop der 
jaren uiteenvielen I f slechts met moeite een kwijnend bestaan 
konden rekken, om aileen dan tijdelijk op te fleureu, wanneer 
de weeën van eenen grooten oorlog de tnenschheid hadden 
opgeschrikt. 

Tegen het einde van de l 9de eeuw riep de Russische 
keizer de Je vredesconferentie bijeen, maar deze was, evenmin 
als de volgende, van eenige waarde voor het ontwapenings
vraagstuk. 

De jonge i olkenbond beoogt het bevorderen van den 
wereldvrede. Volgens het verdrag van dien Bond moeten de 
bewapeningen wnrden beperkt. Gedurende de drie jaren, dat 
de Volkenbond bestaat, is ten opzichte van die beperking 
nog weinig succes verkregen. 

De Ie Volkenbondsvergadering sprak den wensch uit, dat 
de militaire budgetten in de eerste jaren niet zouden worden 
overschreden. 

De 2e Volkenbondsvergadering van 1921 gaf het aanzien 
aan eene tijdelijke commissie voor het ontwapeningsvraag
stuk. Deze commissie behandelde in Juni 1922 versc'1illende 
voorstellen. Een Engelsch lid, lord Esher, meende_ dat de 
staande legers in vredestijd beperkt zouden kunnen worden 
naar het voorbeeld van de beperking der vloten, die op de 
conferentie te Washington was vastgesteld. Frankrijk b.v. 
zou dan in vredestijd een leger van 180 000 man mogen 
onderhouden inplaats van de ruim 700 000 man. welke het 
nu op de been heeft. De bekende lord Robert Cecil begreep, 
dat een dergelijk voorstel zonder meer geen kan:,; van slagen 
zou hebben. Daarom wilde hij het aanvullen met een verdrag, 
waarbij de leden van den Volkenbond elkander onderlingen 
hulp zouden beloven, wanneer een van hen zou worden 
aangevallen. Lord Cecil dacht, dat aldus de eerste stap zou 
kunnen worden gezet tot de vorming van eene internationale 
politie-macht. 

Al spoedig bleek, dat deze voorstellen weinig kans hadden 
te worden aangenomen. Frankrijk verklaarde 690 000 man 
noodig te hebben in plaats van de 180 000 man, die men 
het had toegedacht. 

In September '22 ~ad de 3e Volkenbondsvergadering plaats, 
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welke besloot te ijveren voor d nste!Jing van internationale 
permanente verzoeningscommissL .. voor de behandeling van 
internationale geschillen, die voor eene beslissing door arbi
trage of rechtspraak niet geschikt zouden zijn. Reeds jaren 
geleden heeft een Amerikaansch mirnster, 8ryan, op het belang 
van dergelijke commissiën voor her behoud van den vrede 
gewezen. Tusschen enkele landen zijn toen verdragen in dien 
geest opgenomen. Het voori;tel-Esher werd onaannc:n:elijk 
verklaard. Ook het voorstel-Cecil vond geen voldoenden steun. 

Frankrijk was van oordeel, dat eerst een verdrag tot het 
geven van onderlingen hulp moest worden gesloten en dat 
men dan, z 1odra men de overtuiging zou hebben, dat dit 
verdrag voldoenden waarborg zou geven, tot beperking der 
bewapening .i:ou kunnen overgaan. Lord Cecil wilde deze~ 
beperking tegelijk met het sluiten van het verdrag doorge
voerd zien. Noorwegen, Zweden en Denemarken waren om 
andere redenen niet ingenomen met het voorstel. Zij wenschten 
zich niet te verbinden tot bepaalde mi litaire verplichtingen. 
Ook Zwitserland kantte zich om soortgelijke redenen tegen 
het voorstel. 

Zoo was dus de i olkenbond feitelijk geen stap verder ge
komen op den weg naar de ontwapening. Men was aan het 
verkeerde eipd begonnen. Men meende, dat men den wereld
vrede zou bevorderen door de strijdkrachten te beperken. 

;:n dit is slechts gedeeltelijk waar. Ongetwijfeld zal het 
gevaar voor eenen oorlog verminderen, wanneer men ver
hindert, dat de staten hunne machtsmiddelen tot groote sterkte 
opvoeren, maar zoolang de staten vijandig tegenover elkander 
staan, zullen zij niet dan gedwongen toestaan in beperking 
van bewapening en zullen zij eene beperking, waartoe zij 
zich tegen hun zin hebben verbonden, op velerlei wijze trachten 
te ontduiken. 

Het was dan ook een kloek besluit van de ontwapenings
commissie der 3e Volkenbondsvergadering, dat zij het voor
stel van den Franschman de Jouvenel aannam. Hierdoor stelt 
de commissie de behandeling van het vraagstuk van de be
perking der bewapening uit, totdat de moreele ontwapening 
is verk1egen. Deze laatste kan, naar het oordeel der commissie 
eerst worden verkregen, nadat de kwesties, die nu de volkeren 
tegenover elkander doen staan, dus voornamelijk de kwesties 
van herstel en van de schulden, zijn opgelost. Daarom worden 
de betrokken mogendheden uitgenoodigd om deze moeilijk
heden snel uit den weg te ruimen. De Volkenbondsraad wil, 
wanneer de mogendheden daartoe niet in staat zijn, gaarne 
de oplossiAg der vraagstukken overnemen. 

De Volkenbond heeft hiermede getoond niet langer he1sen
schimnzen te willen najagen. De internationale verhoudingen 
moeten verbeteren; de Volkenbond moet een deugdelijke 
statengemeenschap zijn geworden en dan pas is beperking 
van bewapening internationaal te regelen. 

Met de internationale verhoudingen is het echter maar 
treurig gesteld, zooals een artikel in mijn eerste en in het Dec.(1) 

(!) Van Mr. Verkouteren (1922-'23), 
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nummer van ~it blad aantoonde. Sinds dien tijd is het er in 
de internationale politiek niet rooskleurig gaan uitzien. In het 
Zuid-Oosten van Europa staan de leger~ gereed elkander, 
na een kort oponthoud, weer in de haren te vliegen. frankrijk 
zet tegenover Duitschtand een machtspolitiek door, die een 
onverzoenlijken haat moet uitlokken. De geallieerden van den 
oorlog vervreemden meer en meer van elkander nu hunne 
belangen uiteen gaan loopen. 

De moreele ontwapening, die de Volkenbond noodig acht 
om t< t de beperking der bewapening te kunnen overgaan, 
is nog lang niet verkregen. Dus zien we de volkeren zoo 
gewapend blijven als hunne middelen het slechts veroorlooven. 

Moet onder deze omstandigluden Nederland ontwapenen of 
overgaan tot een beperking van bewapening, die het weerloos 
maakt, zooals door een groot aantal brave utopisten wordt 
verlangd? 

Het antwoord op die vraag zal in een volgend artikel 
worden gegeven. 

Ginneken. VAN SLOBBE. 

Kapitein der Infanterie. 

MALAISE. 

Wanneer het water stille staet, 

Wanneer dé mensche ledigh gaet, 

Wanneer het ijser rusten moet, 

Niet een van drie en blijft en goed! 

(Cats, Tachtighjarige bedenkinge). 

Gewestelijke Landstorm-Commissie "Rotterdam'' 
Op 15 December had te Rotterdam eene bijeenkomst plaats 

van de in die gemeenten aanwezige vrijwilligers en de leden 
der Gewestelijke Landstorm Commissie, ter gelegenheid van 
de uitreiking van de prijzen, welke bij de Verbands- en 
Plaatselijke Schietwedstrijden aldaar waren behaald, welke 
bijeenkomst eveneens werd bijgewoond door den WelEd. 
Gestr. Heer Boulogne, Secretaris der Nationale Landstorm
Commissie, den Verbands-Commandant, Majoor Dijkstra met 
zijn Adjudant, benevens den heer Van Mechelen, Officier
Propagandist te Utrecht. 

De bijeenkomst werd met een woord van welkom door 
den Voorzitter geopend, die dank bracht aan den Secretaris 
van de Nationale LandstormCommissie voor het getoonde 
blijk van belangstelling dier Commissie, zoomede voor het 
fraai zilveren horloge, hetwelk door den Voorzitter dier Com
missie, den heer Duymaer van Twist (die verhinderd was, 
tegenwoordig te zijn) was beschikbaar gesteld, welk horloge 
als "Eereprijs" aan den besten schutter zal worden toege
wezen. Voorts werd tot de aanwezigen, daar dit slechls knrt 
geleden in eene druk bezochte bijeenkomst in eene pakkende 
rede op uitnemende wijze door Kapelaan Van Dorp en 
Ds. Scholten was geschied, nog een kort woord van opwek
king gericht, waarop door den Voorzitter het woord werd 
gegeven aan Kapelaan Huff, die eveneens nog eenige toepas
selijke woorden sprak. 

Hierop volgden eenige verdienstelijke muzieknummers, ge
geven door een orkest, bestaande uit een 14-tal leerlingen 
van een H. B. S. te Rotterdam, welke de stemming erin 
brachten. 

Na de pauze werden de prijzen met een toepasselijk woord 
aan de winnaars uitgereikt, na afloop waarvan het Wilhelmus 
werd aangeheven. 

Daarna bleef men nog geruimen tijd onder genot van 
muziek, afgewisseld door eenige voordrachten, gezellig bijeen. 

Het was een prettige avond, welke de propaganda onge
twijfeld ten goede zal komen. 

VAN DER STEEG, 

ROTTERDAM. Secr. Gew. L.S. Cie. ,,R'dam". 

Het Regeeringsjubileum van 
H. M. de Koningin in 1923. 

De Nationale Landstorm Commissie, na ampele bespreking in 
bare Yergadering op 28 November In22 te 's-U nwenhage. van 
oordeel zijnde, dat het eigenaardig karakter, hetwelk het instituut 
van den Bijzonderen Vrij willigen Landstorm kenmerkt, een afzon 
derlijke wijze van huldiging vraagt, heeft daarom liet volgenJe 
plan vastgesteld. 

Aan Hare Majesteit zal worden aangeboden 
een eerbiedige opdracht van den Bijzonderen 

Vrijwilligen Landstorm. 
Deze opdrac:ht, door een knnstscbrijver te hoek gesteld, zal 

worden onderteekend met de bandteekening van allen, welke deel 
uitmaken van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Deze meer dan m/ltt"gduizem/ bandteekeningen van Cornmissiën 
en Y rij willigers zullen verscheidene boekdeel en vormen, aan welker 
keurige uitvoering alle zorg r.al worden besteed, om ze te maken 
tot een waardig monument Yan de verknochtheid waarmede wij 
allen jegens onze geëerbiedigde Yorstin zijn bezield. 

Opdat deze opdracht in alle opzichten uiting zal zijn van de 
gevoelen~ welke in den Bij zonderen Yrijwilligen Landsto.1rn jegens 
onze Landsvrouwe worden gevonden, zal ieder gaarne in de kosten 
willen bijdragen. 

Op deze wijz" worden de bovengenoemde bezwaren geheel onder
vangen, wordt opnieuw een gelegengeid gevonden om onze orga
nisatie op den keper na te zien. wordt aan de propaganda krachtige 
steun hijger.et, en naar het oordeel der Nationale Landstorm Com
missie bereikt, wat in de eerste plaats moet worden bereikt: 

Een waardige Huldebetuiging 
aan 

Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. 

Bij het hieronder volgend se brij ven werd door de Nat.ion ale 
Landstorm Commissie a~n Hare Majesteit verzocht Roogstderzelver 
goedkeu1 ing aan het plat: te willen Yerleenen. 

Aan 
Hare Majesteit de Koningin 

der Nederlanden 
Geeft met diepen eerbied te kennen; 
de Nationale Landstorm Commissie, opgericht met instemming 

der Regeering op 7 Mei 1919, met het doel de toetreding tot den 
Bij zonderen Vrij willigen Landstorm te bevorderen; 

dat haar arbeid to~ gevolg heeft gehad, dat thans vijf en veertig 
duizend dienstplichtigen, welke hun eerste oefening hebben vol
braeht, zich vrijwillig hebben beschikbaar gesteld, om in moeilijke 
tijden gewapenden steun te verleen en ter handhaviug van het wettig 
gezag of ter herstel van de oµenb»re orde en rust; 

dat in haar en onder de Bijr.ondere Vrijwillige Landstonners het 
sterk verlangen leeft, om deel te demen aan de algemeene hulde
betuiging, welke zti weet, dat het N ederlandsche volk Uwe Maje
steit bij Haar vijf en twintig-jHrig Regeerings-.inbileum wil brengen; 

dat echter het eigenaardig knrnkter, hetwelk het Instituut van 
den Bijzonderen Vrijwillige11 Landstorm kennwrkt. het niet wen
schelijk maakt op naar buitr•n tredende wijze deel te nemen aan 
de algemeene huldiging, welke juist op dat oogenhlik de nationale 
eenheid sterk ,ml doen nitkomen; 

Reden 
waarom de Nationale Landstorm Commissie, in de hoop, dat het 

Gode moge behagen den gelukkigen voortgang tot Haar jubileum 
te geven, Uwe Majesteit eerbiedig verzoekt. baar wel te willen 
vergunnen de deelname van den Bijzonderen Vrij willigen Landstorm 
aan de algemeene huldiging te doen bestaan in de aanbieding eener 
opdracht, onderteekend door allen, die behooren tot en medewerken 
aan het Instituut. 

't "\Velk doende, enz. 
De Nationale Landstorm Commissie, 

(get.) DUYMAER YAN 'l'WIS'l'. 

's-Gravenhage, 4 December 1922. 
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De Nationale Landstorm Commissie mocht óp dit scbrij ven tot 
baar groot genoegen het volgende antwoord ontvangen: 

Secretarie van 
H. M. de Koningin. 's-G-RA VENHAGE, 15 December 1922. 

Voldoende aan de bevf>len van Hare ~Iajesteit de Koningin heb 
ik de eer ter kennis te br,mgen van de Nationale Landstorm 
Commissie, dat Hare Majesteit de gevoelens, welke Haar werden 
vertolkt door het schrijven van den Voorzitter der Commissie van 
den 4den December j.l. ten zeerste waardeert en dat Hare Majesteit 
het daarin genoemde huldeblijk van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm gaarne zal aanvaarden. 

De Particulier Secretaris van H.M. de Koningin: 
(get.) VAN GEE~. 

Aan den Heer 
Voorzitter van de Nationale 

landstorm Commissie, 
te 's-Oravenhage 

De Nationale Landstorm Commissie is overtuigd, dat ieder Uwer 
gaarne zijne medewerking zal verleenen om den arbeid, welke tot 
het slagen van deze huldebetuiging noodig is, te doen gelukken. 

De bijdrage wordt gedacht ongeveer 10 cents per hoofd. 
Om verwarnng Ie voorkomm zal de 1Vatümale ./,amlstorm Commissie 

zelf voor de pubtü-a/1i: in de pers zorgdragen. Het spreekt vanielf, dat 
naast deze eerbiedige opdracht, huldiging van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm op andere wijze onbestaanbaar moet worden 
geacht. 

Bijzondere gegevens omtrent de wijze van uitvoering zullen later 
te Uwer kennis worden gebracht. Reeds k;.n worden medegedeeld, 
dat bij de opdracht ook zal worden gevoegd een historisch overzicht 
van het ontstaan en de ontwikkeling van den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm, terwijl overwogen wordt, deze geschiedbe
schrjj ving later afzonderlijk in druk te doen verschijnen. 

Intusschen stelt de Nationale Landstorm Commissie er prijs op, 
dat nu xeeds op de vergaderingen, welke dezen winter met de 
Plaatselijke afdeelingen zullen worden gehouden, de uitvoering 
zooveel mogelijk wordt voorbereid. 

De Nationale landstorm Commissie, 
L. J<'. DUYMAER VAN TWIST, 

Voorzitter 
G. F. BOULOGNE, 

Aan de leden 
der Gewestelijke en Plaatselijke 
landstorm Commissiën. 

Ontwapening? 
In December 1922 verscheen er een brochure met bovenge

noemden titel van de hand van den heer Johs. Visser te Haarlem. 
En aangezien er over dit vraagstuk zulke uitnemende dingen door 
hern gezegd worden, wilde ik wel gaarne ook in het Landstorm blad 
de aan.dacht vestigen op dit geschrift, dat aan tal van menschen, 
die met deze kwestie eigenlijk geen raad weten, den weg wijzen 
kan. 

Zonder zich te verliezen in wijdloopige beschouwingen of quasi
geleerde uiteenzettingen, geeft hij nuchter en klaar zijn meening 
te kennen, en ik denk, dat menige landstormer met bijzonder ge
noegen de rake zetten lezen zal, die hij op iedere bladzrjde plaatst. 

Hij begint dan al dadelijk met een door velen gekoesterde illusie 
af te wijzen n.l. dat men onder de leuze "ontwapening" zou 
kunnen komen tot ajsclzaffing van alle wapengeweld. 

Voor degenen, die zich op christelijk standpunt plaatsen, moet 
het wel duidelijk zijn - en hij toont dit weder aan - ,,dat ont
wapening slechts beperking van bewapening beduiden kan". 

En op de vraag of de anti-militarist clan toch geen recht heeft 
zich op den Bijbel te beroepen voor zijn eisch van weerloosltetd, 
verwijst de heer Visser naar 't woord van Jezus-Christus: ,,Nie
mand heeft grooter liefde dan deie, dat iemand zijn leven zette 
voor zijn vrienden". 

Bij eenig doordenken zal dan ook geen Christen de houding 
kunnen verdedigen van den man, die de weerloosheid in practijk 
brengt, waar hij geroepen wordt om op te komeu voor hen, die 
hij beschermen moet. Dat is de houding van "den huurling, die 
vliedt". 

Integendeel, hij zal gehoonmmen aan den heiligen plicht om cle 
zijnen tegen elken aanval te verdedigen. Maar is hij r'.an daarmee 
ook verplicht in gewapenden dienst te strijden op bevel? 

Een andere vraag stellen we hier tegenover. Mag en moet zi_jn 
gezin wel verdedigd worden en eeu land vol geztimm niet? En is 
een stelselmatige verdediging onder bekwame leiding en sterke 
toerusting dan niet beter en doeltreffender dan een Yerdediging 
van ieder voor zich? 

Maar de aanval zou uitblijven - zegt men - als een geheel 
volk afzag van eiken gewapenden tegenstand. De schrijver ant
woordt: ,,Misdadigers worden niet door de wee1•loosheid van hun 
slachtoffer verte~derd ! Integendeel, des te gemakkelijker slam zij 
hun slag". 

En 1.elfs al besloten alle christelijke volken tot ontwapening, dan 
zouden nóch de Mohammedanen, nóch andere Aziaten en half
Aziaten (als de Russen) er zich iets van aantrekken. 

Er is geen andere keuze, dan of geh 0 el de nationale gedachten 
te laten varPn. óf die ntst te houden, maar dan ook de gevolgen 
ervan voor zijn rekening nemen. 

En deze leiden tot verweer tegen elken aanval op het volksbe
staan - tot georganiseerde verdediging in tijden van gevaar. 

* * 
* 

Hoe staat nu de Sociaal•Democrntie hiertegenover? 
Vóór den grnoten oorlog ging 1.ij er prat op, dat zij eigrnlijk 

de ware vredespar/1/ was. 
Stemde zij niet tegen elke oorlogsbegrooting en becritiseerde zij 

niet zonder ophouden de handhaving van leger en vloot? 
De oorlog brak uit en de schijnbar.i eenheid hield op te bestaan, 

In de oorlogvoerende landen gingen de Sociaal-Democraten zelf, 
met geestdrift voor het eigen land be,;if>ld, ten strijde! De Inter
nationale, de broederschap der Sociaal-Democraten stortte ineen, 
,,de nationale gedachte overheerschte de nationale geschillen". 

Zelf, in de staten, die buiten den oorlog stonden was deie partij 
vóór de mobilisatie en keurde de credieten daarvoor goed. 

Ze behoorde dankbaar te zijn aan de bourgeois-partijen, die 't 
ook voor ben mogelijk hadden gem- akt, dat er op het oogenblik 
van gevaar wat te mobiliseeren v,i:! ! 

Maar nu daar, we zullen maar zeggen, de oorlog voorbij is, nu 
k~eren ze weer om en stemmen weer tegen begrootingen en ver
klaren van ons land b.v. dat het nieL te verdedigen is! 

Deze laatste bewering is er een, die elke waarde mist. In haar alge
meenheid kan men deze uitsprnak overal en nergens op toepas,en. 

En op ons land past ze zeker niet. 
Ons land is vele malen en met goed gevolg Yerdedigd geworden. 

(denkt maar eens aan cle 16e en 17e eeuw!) 
Van duizenderlei omstandigheden hangt de uitslag van een oorlog 

af. En wij zeggen met df>n heer Visser; ,,een rechtvaardige zaak 
is alt(jd te verdedigen". 

Echter handelen ook zelfs de Sociaal-Democraten lang niet overal 
even laf (zie België en Zweden), maar inconsequent zijn ze wel. 

Onbetrouwbaar en veranderl1ïk ! 

* * 
* 

Zoo behandelt nu den heer Visser zijn onderwerp. 
Het is een genot hem ook de houding te zien teekenen van het 

Communisme en "de vrouw" tegenover deze kwestie. Men moet 
het zelf mHar lezen. 

Alleen ·t slot vermelden we nog, waarin hij erop wijst, hoe men 
met een onjuist beroep op het 6e gebod: ,,gij zult niet doodslaan" 
niets gezegd heeft tegen het standpunt door hem ingenomen. 

"Reeds daarom niet, omdat elke verdediging allereerst juist 
moord en doodslag en onteering verhinderen wil". 

Ontwapening - zegt hij eindelijk - is het ideaal, dat slechts 
te bereiken is door pal te staan in den opgedrongen strijd! 

In zoo kort bestek hebben wij nog nergens zóóveel goeds bijeen
gevonden over een vraag, waarover zooveel verwarring heerscht. 
We hopen van harte, dat dit boekske een zeer g~·oot debiet vinden 
moge. 

De prijs is: 20 et.; bij 50 exempl. 18 et.; bij 100 exempl. 15 et. 
Uitgave van C. Blommendaal, 's-Gravenhage. 

Ds. H. P. DE PREE 
S ecretaris Gewesldz/J,:e Landst,wm Comnu:rsie 

in het Verba11d Alkmaar. 

c NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 
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Landdag te Venray 
Bijz. Vrijw. Landstorm en de Burgerwacht. 

"De o_~ Driekoningen alhier gehouden Landdag van den 
B11z. VnJw. Landstorm en de Burgerwacht mag schitterend 
geslaagd heeten. 

Te circa 2 uur vereenigden zich de verschillende afdee
lingen met de fanfare's van Venray, Oostrum, Leunen en 
Merselo op het Henseniusplein, alwaar vervolgens de stoet 
werd opgesteld. 

Vanaf het Henseniusplein trok de stott, voorafo-egaan door 
een drietal Rijdende Artilleristen in groot tenue :'n meerdere 
militairen _t_e paard, hetgeen den iridruk van dezen optocht 
aanmerkehJk verhoogde, onder de vro0lijke tonen der fanfare's 
naar de Groote Markt. 

In den stoet merkten we o.m. op de Edelachtb. Heer H. 
Janssen, waarnemend Burgemeester en Voorzitter Burgerwacht, 
de HoogEd. G estr. Heer J. Poels, oud-lid der Tweede Kamer 
Kapitein Froeling, meerdere leden van den Gemeenteraad en 
de heer Van Haaren, gemeentesecretaris . 

Na aankomst op de Groote Markt werden de verschillende 
afdeelingen voor de oui van het oude Raadhuis opgesteld. 

Alsdan heette de Edelachtb. Heer Hub . Janssen allen wel
kom en dankte voor de goede opkomst. Na in 't kort 
het doel van dezen Landdag uiteengezet te hebben, gaf hij 
het woord aan luitenant G. F. Boulogne, S ecretaris van de 
Nat. Landstorm Commissie. 

Deze begon met mede te deelen, dat de H0ogEd. Gestr. 
Heer Duymaer van fwist, Voorzitter der Landstorm-Commissie 
en lid der Tweede Kamer, dezen Landdag ga;:irne met zijne 
tegenwoordigheid had willen vereeren, maar door omstan
digheden verhinderd was en daarom sp1 eker had verzocht 
hem hier te willen vertegenwoordigen. Vervolgens wees luit. 
Boulogne in 't kort op de donkere en onbekende toekomst 
welke voor ons ligt en toonde met sprekenje feiten, welke 
zich in naburige landen hebben voorgedaan, allerduidelijkst 
aa~, dat het voor ons nog steeds een gebiedende eisch is 
VnJw. Landstorm en Burgerwa, ht in stand te houden en zoo 
sterk mogelijk te maken, om zoodoende steeds op alle ge
beurlijkheden voorbereid te zijn. Met een driewerf Leve 
Koningin Wilhelmina" besloot spreker zijne toespraak." 

Vervolgens verkreeg het woord Kapitein Froeling, die ook 
nog eens wees op de dringende noodzakelijkheid van het 
voortbestaan der Burgerwachten, in verband met den buiten
landschen toestand. 

Nadat Wethouder Janssen beide sprekers bedankt had, 
werd de stoet ontbonden. 

Tegen 5 uur vereenigden allen zich wederom in de groote 
Patronaatszaal, alwaar een propagandavergadering gehouden 
werd en als spreker optrad de Heer De Wolf uit Amsterdam 

De yoorzitter opende deze bijeenkomst en deelde mede, 
dat voór den Heer De Wolf en Kapitein Froeling Luitenant 
Boulogne nog een enkel woord wenschten te zeggen. 

Luitenant Boulogne las daarop eerst de volgende telegrammen 
voor, welke werden verzonden : 

Aan H. M. de Koningin 's Hage. 

"De Venraysche Burgerwacht en de afdeeling van 
den Bijz. Vrijw. Landst. op gemeenschappelijken Land
dag bijeen, betuigen Uwe Majesteit hunne onverzwakte 
trouw en aanhankelijkheid". 

JANSSEN, Voorz. Burgerw. 
ESSER, Ct. Landst.-afd. 

Voorzitter van den Ministerraad, 
Jhr. Ruys de Beerenbrouck, 's Hage. 

"D~. Venr~ysche Burgerwacht en de afdeeling van 
den B!Jz. VnJw. Landst. op gemeenschappelijken Land
dag bij~~~• betuige1;1 hun eerbied voor de wijze, waarop 
de moe1hJke regeenngstaak dooi- U wordt uitgeoefend. 
Als het moet, kan op de Peeljongens gerekend worden". 

JANSSEN, Voorz. Burgerw. 

ESSER, Ct. Landst.-afd. 

Vervolgens wees luitenant Boulogne nog eens met een 
enkel woord op onze nationale saamhoorigheid hoe deze tijdens 
en vooral na de mobilisatie tot uiting was gekomen en con
cludeerde ten slotte, dat er terwille van het algemeen belang 
voorloopig nog geen einde kon en mocht komen aan het 
vooribestaan der Burgerwachten, den Bijz. Vrijw. Landstorm 
en het korps Limburgsche Jagers 

Kapitein Froeling zette daarna nog eens du idelijk uiteen 
hoe de Burger"".~chten ee~ zegen en hoe zij een gevaar 
voor de burgerh1ke bevolkmg konden zijn. Spreker noemde 
d~ Burgerwacht een gevaar, wanneer zij over te zwakke 
vliegende vendels kun beschikken. Hij bewees zulks met 
voorbeelden, die zich in het naburige Duitschland hadden 
afgespeeld . 

De Voorzitter heette hierop den Heer De Wolf die in
middels ter v~:gadering gekomen was, hartelijk w~lkom en 
dankte"hem bi] voorb;i~t. dat hij zoo bereidwillig geweest 
"'.'as bi] deze gelegenheid naar Venray te komen, teneinde 
hier de propagandarede te houden en gaf hem hiertoe dan 
ook het woord. 

In een boeiende en herhaaldelijk door uitbundig applaus 
onderbroken rede, !~onde de h_eer De W:?lf allerduidelijkst 
aan, -~oe noodzakehJk het was m dezen l!]d steeds mobiel 
te bhJven. Spreker wees erop, h0e wij ver~licht waren orde 
en gezag te handhaven; hij toonde aan hoe de toekomst 
nieuwe politieke, sociale en economische toestanden zou 
scheppen en wij op alle gebeurlijkheden bereid moesten zijn. 

De Heer J. P,1els dankt~. namens . de geheele vergadering 
d~n Heer De Wolf voor z11n prachtige rede, overtuigd als 
h1.1 was dat deze ha::ir nut niet zoude missen. 

Verder wees de Heer Poels er op, dat we ons verre moeten 
houden van "grootschheid"; grootschheid staat niet mooi· 
spreker w::is het nooit geweest en hoopte 't ook nooit t~ 
worden. Toch vermeende hij thans 'n beetje van dat grootsch 
gevoel gewaar te worden, nu hij hier zoo'n volle zaal voor 
zich zag 

Bij dit alles bekroop hem weer dat zelfdegevoel, hetwelk hij 
had in 1918, toen hiJ. _il~ den Haag onze Venrayse he jongens .,' 
zag. Gaarne bêkenëf spreker, dat hij toen grootsch was, echt 
gro0tsch op nnze Venraysche jongens. 

Zeer zeker, werd volgens spreker de politiek wel eens 
wat al te zwart ingezien en spreker vertrouwde ook, dat er 
niets ernstigs zou gebeuren, m;iar dit alles nam volgens hem 
niet weg, dat Burgerwacht en Vrijwillige Landstorm paraat 
dienden te blijven. J:n dat we op onze Venrays he jongens 
zullen kunnen rekenen als 't er op aan komt, bewees vol
doende de trouwe opkomst 0" dezen Landdag. 

Toen ik straks met loco-Burgemeester in 'n auto aan den 
optocht deelnam, aldus de heer Poels, zag ik tot m'n leed
wezen zoo links en rechts van den weg nog veel te veel 
van die heeren staan, die feitelijk in den stoet thuishoorden 
en heb ik dit dan ook aan meerderen gezegd. Dit waren, 
volgens spreker, echter van die heeren, die niet meedoen uit 
lakschheid, die zich te groot gevoelen of die zich voor anderen 
geneeren; maar het zijn meestal ook diegenen, die, als de 
nood aan den man komt, het hardst om hulp roepen. Aan 
dezen optocht had iedereen moeten meedoen onverschillig tot 
welke klasse hij behoorde. De hoogere stand moest hier 
eil{enlijk het voorbeeld geven en dan volgen de anderen 
vanzelf. 

De heer Esser bedankte vervolgens de leden voor hunne 
trouwe opkomst en allen die hadden medegewerkt om dezen 
landdag zoo schitterend te doen slagen, in 't bijzonder bracht 
spreker dank aan den Heer De Wolf. Verder spo0rde hij 
de leden aan om steeds daadwerkelij!,;:e leden te zijn van 
Burgerwacht en Landstorm en niet alleen op papier. Hij deed 
een beroep op allen, om indien het noodig mocht zijn, d~s
noods met de wapenen in de hand voor de goede zaak op 
te komen; hij voor zich zou niet terugschrikken om in de 
voorste gelederen plaats te nemen. 

Tot slot speelde Venraysch Fanfarecorps het Wilhelmus, 
waarna allen ten zeerste voldaan huiswaarts keerden. 

(Uittreksel van het Weekblad "Peel en Maas" 
13 Januari 1923). 
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Verslag 
van de werkzaamheden en resultaten van de propaganda 
en consolidatie van den Bijzonderen Vrijwilligen Land
.storm in het West-Brabantsch Verband over het jaar 

1922. 
Het jaar 1922 stond voor al in het teeken van de consolidatie 

van den Btjzonde:en Vrtjwilligen Landsto_nu. Door d~ propagan~a 
voor den Gewonen Landstorm (vooroefemngen) was rn het vong 
jaar de Bijzondere Landstorm o~ d~m achterg~:ond gedro~g~n, 
ofschoon die propaganda voor het rnshtuut d~r B_1,izondere VqJ_w~l
ligers toch niet geheel zonder nut geweest 1s, mtegendeel, y~1st 
die bijeenkomsten voor den Gewonen Landstorm gaven aanle1drng 
nog Pens op de noodzakel~k~eid_ van ~en Bijz~nderen Landstorm 
te wijzen, vooral omdat dit mst1tuut m ~en of anderen vorm de 
mogelijkheid schiep bij den tegenwoordigen wereldtoestan~, om 
tot afsch,iffincr van het kazerne-systeem en tot de vooroefemngen 
te komen. Iitusschen werd de propaganda toch niet geheel ver
waarlr osd. vVat dan al les tot gelukkig resultaat heeft gehad, dat 
er weinig verliezen zijn geleden, en dat op haast alle plaat~en, 
enkele uitzonderingen daargdaten, de voormannen overal klaar 
stonden om mede te werken aan de noodige consolidatie. 

Vóór alles was bjj deze consolidatie noodig de steun en de lei
ding van de Nationale Landstorm Commissie, welke beide in 
onbekrompen mate werden verleend. 

Al werd er dit jaar, ook wegens de groote onkosten daaraan 
verbonden, met de Gewestelijke Commissie niet v11rgaderd, het 
onbeperkt vertrouwen der Commissie was voor ondergeteekende 
een niet te ontberen hulpmiddel om te kunnen volvoeren, wat 
van hem vereisr·ht werd. 

De samenwerking met de Secretarissen van de naburige Oom
missiën (Oost-Brabant en Limburg), die vanwege dezelfde levens
opvatting en aard der bevolking op elïrnnder aangewezen waren, 
was immer allerhartelijkst en vruchtdragend. 

De even noodige werkzaamheid en het vertrouwen der Plaats
selijke Commissiën en Vertrouwensmannen was boven allen lof 
verheven. Zonder hen was het verkregene nooit kunnen bereikt 
worden. 

Een algemeene vergadering met de Leiders, gelijk de Nationale 
Landstorm Commissie zich die had gedacht, onder leiding van den 
Commandant, werd niet gehouden. In plaats daarvan hield de 
Becretaris met een of meer leden van de Gewestelijke Commissie 
of met den O,Jmmandant besprekingen met secretarissen en leiders 
ter plaatse of in kringverband. Deze m:wier van werken had het 
voordeel, dat alle Plaatselijke Commissiën bereikt werden en de 
plaatselijke ideëen meer tot hun recht kwamen. Financieel zal deze 
methode niet ver met de anderen uiteengeloopen hebben. 

Op deze bijeenkomsten werd de noodzakelijkheid van het instand
houden en der versterking van het instituut nog eens uiteengezet, 
een onderwerp, dat bleek op sommige plaatsen nog wel toelicht.ing 
noodig te hebben; vervolgens werd aangegeven, hoe de Nationale 
en de Gewestelijke Commissie zich indachten der.e versterking uit 
te voeren . Medegedeeld werd dau, dat de algemeene werving van 
de Paatsf'lijke Commissiën niet meer werd gevraagd, want dat de 
Vereeniging "Pro Rege" en "St. Joris" in overleg en samenwer
king resp. met de Mil. Tehuizen en den Bond van R.K. Militairen
Vereenigingen da3irvoor zouden zorgen, doch dat de Plaatselijke 
Comrnissiën zorg zouden dragen voor de enkelen, die om een of 
andere reden niet onder het bereik van bovengenoemde organisatiën 
vielen. 

..Nagegaan werd, hoe sterk de afdeelingen en als gsvolg daarvan 
het verband waren. Van de Verbands- en Korpscommandanten 
mochten wij met dr, gebruikelijke bereidwilligheid de sterktestaten 
per plaats ontvangen. Deze werden naar de Plaatselijke leiders of 
secretarissen gestuurd, daar werden ze gecontroleerd, er werd in 
geschrapt, wat foutief was om een of andere rtiden, en na terug
ontvangst, in duplo opgemaakt, waarvan één exemplaar in het 
archief van het Gew. Secretariaat werd opgelegd en één werd 
doorgestuurd naar den Commandant van het Gewestelijke Verband; 
deze behoudt dat tweede exemplaar en maakt aan de hand daar
vti.n de registers op voor de Plaatselijke Commissiën, zoodoende, 
dat de lijsten van Secretariaat, Verband en te eeniger tijd ook die 
van de Plaatselijke Commis~iën precies zullen kloppen. De wag is 
misschien wat lang, maar zeker! 

Intusschen kwam de nieuwe financieele regeling voor de Plaat
selijke Commissiën af, benevens de eerste gegevens voor de schiet
wedstrij den . Jammer, dat de definitieve regeling voor deze laatste 
zoo laat kwam; het élan, waarmede de Plaatselijke Commissiën 
hun werk zijn begonnen, heeft daar zeker onder geleden. 

Een tweede fout is ook, dat bij de Schietwedstrijd-Commissie 

schijnt voor te zitten, dat het sc:hieten en de zoogenaamde schiet
vaardigheid doel is; ondergeteekende is van meerring, dat doel is 
de saamhoorigheid ontwikkelen, en dat een zeer doelmatig middel 
daarvoor is het organiseeren van schietoefeningen- en wedstrijden. 
Daarom werd de opvatting van de Nationale Landstorm Commissie, 
die den nadruk legde op de plaatselijke schietwedstrijden, gevolgd 
door eventueele verbandswedstrijden met uitschakeling van een 
Nationalen schietwedstrijd, dezerzijds ook ten zeerste gewaardeerd. 

De klacht is algemeen, dat de regeling of het program van de 
schietwedstrijden veel te laat is medegedeeld, en dat de afzending 
van patronen en wat verder noodig was veel te veel tijd in beslag 
nam. Zeker mag er hier wel eens op gewezen worden, dat alle 
onnoodige paperassen dienen te worden vermeden. De menschen, 
die zich gaarne voor de zaak van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm en het algemeen belang beschikbaar stellen, zijn geen 
bureau-menschen, vooral niet op de kleine dorpen, en hebben 
nergens meer het land aan dan aan schrijven en het verwerken 
van allerlei soort papieren. De toe;;egging, dat in 1923 een vlottere 
afwerking wordt gewaarborgd, heeft dan ook alle sympathie. 

'l'oen de zaak aan het rollen was, zijn door ondergeteekende aan 
cle Plaatse,ijke Secretarissen of aan de leiders der volgende vragen
lijsten, ter beantwoording toegezo1:den, welke ook zoo goed als alle 
ingavuld zijn teugontvangen, wel een bewijs, dat minstens in de 
leiding alle medewerking wordt gegeven . 

Vragenli.fs!. 

1. Ts er in CT we gemeente reeds met den B. V.L.S. vergaderd? 
2. Hoe dikwijls r 
3. Zijn er ten Uwent met den B.V.L.S. schietoefeningen gehouden? 
4. Hoe dikwijls? 
5. Hoeveel B.V.L.S.ers namen daaraan deel? 
6. Is er geschoten met marga of met scherp? 
7. Is er een onderlinge schietwedstrijd gehouden? 
8. Hoeveel B.V.L.S.ers namen daaraan deel? 
9. Is er ten Uwent ook propaganda gevoerd voor het Land,torrn

blad, Pn met welk resultaat? 
10. Heeft U bijzondere klachten omtrent toezending van een of 

ander? 
11. Zijn er nog bijwndere wenken, die de organisatie van dit 

instituut ten goede kunnnen komen? 
Orridat dezelfde personen zich evens interesseerden voor het 

instituut der voeroefeningen, was een dergelijke vragenlijst ook 
omtrent deze organisatie bijgevoegd. Aangezien deze hier niet ter 
zake dienstig is, laten we deie verder onbesproken. 

Deze ingevulde staten geven vanzelf, aangevuld met latere cor
respondentie en mondelinge mededeelingen, een juist overzicht van 
den huidigen toestand in het \Vest-Brabantsch Verband, en tot 
groote voldoening van ondergeteekende, en ik mag wel hopen ook 
van de Nationale Landstorm Commissie, mag gezegd worden, dat 
die zeer bevredigend is. 'l'emeer omdat men in de niet-opkomst 
van vele vrijwilligers op vergaderingen en schietoefeningen- en 
wedstrijden nog niet kan concludeeren, dat zij ook onverschillig 
staan tegenover de zaak van den Landstorm zelf. De practische 
onmo~elijkheid, en ook wel het gebrek aan schietlust, het legio 
aantal vergaderingen, waartoe velen vaak verplicht zijn, enz. zijn voor 
velen al reden van afwezigheid genoeg; tijd en gelegenheid spreken 
hier bovendien een woordje mee, evenals ligging van woonstede en 
van schietbJ.an. Daar staat trouwens tegenover, dat velen zich groote 
en ook financieele opofferingen getroost hebben om aan de consoli
datie daadwerkelijk deel te nemen. 

Volge nu een of meer plaatselijk uitgewerkt overzicht van het 
bereikte. Aangezien vele verslagen al vroegtijdig binnen waren 
(voor de securiteit en de nakomers moet men den datum altijd 
~at vroeger zetten) zal er hier en daar aan de volledigheid wel 
iets ontbreken; ondergeteekende heeft echter zijn best gedaan om 
uit later ingewonnen inlichtingen het in het verslag ontbrekende 
aan te vullen. 

In BERGEN OP ZOOM, de standplaats van den Verbandscomman
dant werd vanzelf goed aangepakt. Ofschoon het getal schutters 
niet zoo groot was, als men bij de gevoerde propaganda mocht 
verwachten, namen toch een 50-tal er aan deel ; er werden zoo 
dikwerf schietoefeningen gehouden, als de beperkte voorraad patro
nen het toeliet; tweemaal werd er wedstrijd gehouden, gevolgd 
door prijsuitdeeling en vergadering. 'l'och moet de saamhoorigheid 
daar meer op den voorgrond komen, en niet zoozeer de schietsport 
als doel. 
DE HEEN is maar een kleinll afdeeling, maar er zit leven in. 
Eens werd er vergaderd; alle landstormers waren tegenwoordig, 
daarna zijn er door enkele leden schietoefeningen gehouden. B et 
klein getal schijnt echter niet geanimeerd te hebben voor een 
wedstrijd. Het zal wenschelijk zijn een volgend jaar dergelijke 
kleine afdeelingen te combineeren. 
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DINTELOORD vergaderde tweemaal, maar kon geen voldoend 
aantal liefhebbers bijeen krijgen om schietoefeningen te hou:ien. 
Een zestal ging daarvoor naar Bergen op Zoom. 
HALSTEREN. Met deze afdeeling was na aanvankelijke toezegging 
geen contact meer te krijgen. 
HOEVEN. In Hoeven ging het beter. Ei· wordt vandaar uit gere
geld gecorrespondeerd met het secretariaat. Er is eens gezellig 
vergaderd, een paar schietoefeningen gehouden en aan een wedstrijd 
deelgenomen, tezamen met Oudenbosch eu Standdaarbuiten. Een 
gezamenlijke prijsuitdeeling is minder wenschelijk gebleken, en 
moet daarom het volgend jaar afzonderlijk geschieden. 

In HOOGERHEIDE wordt geregeld vergaderd en geschoten onder 
algemeene deelname, ik geloof heel het jaar door. 'n Prachtafdeeling ! 

ln LEEPELSTRAAT deed alles mee aan vergadering, schietoefe
ning en wedstrijd. 
In NIEUW VOS MEER en OSSENDRECHT was, ondanks de goede 
pogingen van de Plaatselijke Commissie, geen leven te krijgen. 
Nieuw Vosmeer kreeg tenminste zijn mannen nog een keer bij 
elkaar, m;,,ar voor de schietsport scheen men heel weinig te voelen. 

In OUDENBOSCH en STANDDAARBUITEN marcheerde het beter. 
In beide plaatsen werd tweemaal een progaganda-vergadering 
gehouden, en werden gezamenlijke schietoefeningen en wedstrijden 
gehouden onder groote deelname. 

Het laat afkomen van de schietregelingen was oorzaak, dat men 
in den gunstigE>n tijd in OUD-GASTEL niets doen kon, en toen 
deze er waren, wa~ door de eigenaardige en drukke werkzaam
heden in die streek, de kans verkeken om nog een vergadering bij 
elkaar te krijgen. De geest is er intussehen goed, getuige bet groot 
aantal abonnementen op het Landstormblad. 
PU'l''l'E is te klein om iets op eigen gelegenheid te kunnen doen. 

RUCPHEN, SCHIJF en SPRUNDEL voelden blijkbaar zeer weinig 
voor cle zaak, ofschoon de geest van de vrijwilligers mij niet 
bekend is. Aange:áen van de autoriteiten geen medewerking was 
te verkrijgen, zelfs zoo, dat op cle vraag om tenminste iemand te 
willen opgeven, die leider of secretaris zijn kon, tot dusverre 
geen antwoord is ingekomen; het ontbreken van alle kader maakt 
de zaak nog lastiger. 
St. WILLEBRORD bepaalde zich tot het zenden van den secretaris 
van de Plaatselijke Commissie naar cle bespreking van den kring 
Oudenbosch. 
In STEENBERGEN werd de groote inspanning van het Pl. Comm. 
toch beloond, doordat men na een paar Rlecht bezette vergaderingen 
toch een kleine klasse schutters bij elkaar wist te brengen. De 
aanhouder wint! 
In ROOSENDAAL heeft men veel gesukkeld met het slecht toe
zenden van het benoodigde, en zal men i'Llt.ijd sukkelen door de 
moeilijke ligging van de baan. Toch heeft men met een klein 
gel al doorgezet. Vergaderingen uitschrijven op de schietbaan is 
echter niet p1'actisch, omdat men daar hoogstens vurige schutters 
krijgt, maar niet de landstormers, en dat is toch de hoofdzaak. 

In WOUW-HEERLE mocht het eindelijk gelukken iemand te vin
den, die al vast de lijsten in o.de wil brengen, een begin van 
voldoenden omvang, om er zeer dankbaar voor te ztjn. 
BAVEL beweerde altijd 40 Vrijwilligers te hebben Jammer ge
noeg zijn de verbintenissen op een of andere manier zoek geraakt; 
op het laatst van het vorig jaar ,1ijn we daar opnieuw begonnen 
met 9 man. En is het streven de beroemde 40 weer te halen. 

BEEK berichtte, dat zij vergaderd hadden en zouden gaan schieten. 
Zij hadden echter ook weer te stelle:~ met allerlei gehaspel omtrent 
de benoodigdheden. De goede wil is daar zeker. 
BREDA schoot in combinatie met Prineenhagen en Ginneken, 
bracht voornamelijk de schutters op de been, maar slaagde er 
niet in, ondanks veel ijverige pogingen van den leider, een groot 
getal boven deze schutters op een vergadering te krijgen. 

Het is in de garnizoensplaatsen met den Bijzonderen Landstorm 
als met den (Jewonen. Er is niet veel animo voor te krijgen, ze 
hebben al te veel vau de soldaterij gezien. 

DEN HOUT is evenals UL VF.Nl lOUT een model-afdeeling. Aan 
vergaderingen, schietoefeningen, Landstonnblad, doet alles mede. 
Hulde aan de leiders en secretarissen! 
ETTEN-LEUR. Het eer~te was, dank zij de buitengewone mede
werking van de autoriteiten, uitstekend, vergaderingen en oefenin
gen gezellig. LEUR liet zich kalm mede-inviteeren, maar gaf 
geen teeken van leven. 
Ofschoon in GI~NEKEN de propaganda-vergadering was mislukt, 
viel de deelname aan cle schietoefeningen mee. U inneken is nog 
nieL geheel "af". 

OOSTERHOUT begon met goeden moed, maar had op ellendige 
manier tegenslag met de schietbaan. Heeft toch volgehouden, en 
boekt zoocloende nog aardige resultaten, die gezien mogen worden. 

PRINCENHAGE heeft een volijverig instructeur, anders had het 
laten schieten. Een kleine kern is er uitstekend. De "groote hoop" 
belooft het wel, moet er nog over slapen. 

RIJSBERGEN is zeker vol goeden moed begonnen. Vergaderde 
gezellig, maar moest met de schieterij weer wachten: patronen enz.!! 

Uit ZEGGE was geen bericht te krijgen. Zie Rucphen c.a. 

ZUNDERT is op het laatste met vollen moed begonnen en met 
buitengewoon succes geeindigd. Hielà vergaderingen onder alge
meene deelname, bracht zelf nog geld voor een tweeden schiet
wedstrijd bij een. 
TETERINGEN, TERHEIDEN en WAGENBERG. In de laatste 
afdeeling kon door omstandigheden buiten de organisatie aan de 
propaganda eni. geen verderen tijd besteed worden. Zal het vol
gend jaar met nieuwen moed worden aangepakt. Toch bleek 
Wagenberg ten slotte nog enkele schietoefeningen gehouden te 
hebben. 
TERHEIDEN en TETERINGEN waren wel laat, maar hebben hun 
achterstand door het volhouden der leiders nog begt ingehaald. 

FIJN AART heeft geen teeken van leven gegeven. Beantwoordde 
de vra.g~n betreffenda den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
negatief en bepaalde zich enkel tot ie Vooroefeningen. 

RAAMSDONKVEER, RAAMSDONK en UEERTRCTIDENBERG 
vormen een kring onder Aen zeer actief bestuur, wat wel blijkt 
uit het aanwerven van meer clan 60 abo11nó's op het Landstorm
blad. Een goed bezette vergadering za.l zeker den bund versterkt 
hebben, wat trouwens blijkt uit de abouneering, maar tot schiet
oefeningen kon tnen niet komen, ook voor een gedeelte weer door 
de vertraging in de regeling en de toezending van het benoodiade 
voor de schietoefeningen. " 
HOOGE ZWALUWE hieH zich kranig. Klein maar dapper wist 
het met zijn getal een aardige vergadering te houden en ook 
gezellig de schietsport te beoefenen. 

LAGE ZWALUWE en MADE, die maar enkele vrijwilligers tellenr 
zouden het volgend jaar kunnen probeeren daarmee samen te werken. 
LANGEvVEG vergaderde enkele malen en hield mede door een 
wedstrijd de moed erin. 
KLUNDERT deed niets. 
MOERDIJK en ZEVENBERGSCHE HOEK deden, onder actieve 
leiding. hun best. Hielden een goed be,1ette en geanimeerde ver
gadering, maar konden geen oefeningen houden, omdat zij over 
geen baan konden beschikken. De Secretaris van Zevenbergsche 
Hoek schreef mij, dat hij aan het instituut cler Vooroefeningen 
had gevraagd om gebruik te maken van de marga-baan, maar dut 
hem clat na heel lang wachten werd geweigerd. (Waarom?) Intus
schen was de goede tijd verstreken. 
WILLEMSTAD is verdwenen, opgegaan in het Landstormkorps
,, Motordienst" en in de burgerwacht. 
ZEVENBERGEN was actief én in vergaderingen, én in oefeningen. 
Er is daar een zeer goede kern, die zich hopelijk zal vergrooten. 
Ten slotte werd een Verbandswedstrijd gehouden, waaraan 9 afd. 
deelnamen, alles besloten door een gezellige prij suitcleeling in de 
Milit,. Vereeniging te Breda. 

Uit al het bovenstaande mag, meen ik, veilig besloten worden, 
dat er over het algemeen gesproken in het West-Brabantsch Ver
band een opgewekt leven heerscht. De zaak van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm mag zich hier verheugen in de belangster
ste1ling en medewerking van Plaatselijke en Gewestelijke autori
teiten; een vlottere medewerking van, autoriteiten in Den Haag 
(behalve dan de Nationale La.ndstorm Commissie), zou deze nog 
meer ten goede komen en de grootste beletselen wegnemen, die 
een rijkeren opbloei in sommige plaatsen tegenhouden. 

Moge het dikwerf schitterend voorbeeld, door niet enkele afdee
lingen gegeven, de achterblijvers aan~poren om ook de handen uit 
de mouw te steken Pn mede te werken aan ons aller groot belang. 

Den ijverigen onder de Vrijwilligers moge dit eenvoudig verslag 
een aansporing zijn tot volhouden en doorzetten, den lauweren 
een prikkel om door het deelnemen aan vergaderingen en schiet
oefeningen de saamhoorigheid en den onderlingen band te versterken. 

Aan allen, die door hun onbaatzuchtige medew e1·king de moge
lijkheid hebben geschapen. dat wij hier in Brabant-West hebbert 
kunnen bereiken, wat nu verkregen is, onzen hartijken dank. 

De Secretaris der Gewestelijke 
Landstorm Commissie vVest-B1·abant, 

1 BREDA. JOS. VAN GENK. 
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Een en ander omtrent den zuinigheidsrit 
Berlijn-Amsterdam. 

Hoewel deze rit weder geruimen tijd achter den rug is, willen 
wij toch nog eens een en ander daarvan vertellen, omdat wellicht 
vele lezers er nog weinig van gehoord hebben en uit de daarbij 
•opgedane ondervindingen allicht nog iets te leeren valt. 

De afstand, die afgelegd moest worden bedroeg 750 K.M. en 
liep van Berlijn over Potsdam, Brandenburg, Magdeburg, Braunsch
weio-, Hannover, (le dag). Hannover, Hameln, Horn, I'aderborn. 
·wi:debruck. Telgte, Munster, "\Vesel, Emmerich, Elten, Zevenaar, 
Arnhem, Ede, Amersfoort, Baarn, Lrren, Amsterdam. (eindpunt). 

De deelneming stond open voor amateurs en beroepsrijders. leder 
deelnemer was verplicht het geheele traject zelf te besturen. 

Het doel van de rit was een zuinigbeidswedstrij d en niet zooals 
ten onrechte werd beweerd een snelheidswedstrijd. 

M + ':'.._2 
Daartoe was een formule aangenomen: 10 , waarin Jvl de 

C 
maximum-snelheid is gehaald op de A.V.U.S. baan in K.M. per 
uur. Het eerste deel nm de rit was n.l. een snelbeidspraestatie 
op het rechte deel van de A.V.U.S. racebaan. 

V =- de gemiddelde snelheid in K.M. per uur van af de A.V. U.S. 
baan tot de grens. 

C - benzine-verbruik ia liters per 100 K.M. over het geheele 
parcours. Bij de toepassing van der.e formule deed zich een moeilijk
heid voor. 

De 11[ n.l. was eigenlijk niet door de deelnemers met juistheid 
vast de stelle.n. Verschillende wagens n.l. hadden defecte kilo
metertellers, waHvan er enkele op de heenreis naar Berlijn in 't 
ongerede geraakt waren. Andere hadden ondanks de verplichting 
een K.M.-teller ie voeren geen op den wagen, terwijl tenslotte 
eenige deelnemers eischten, en t0.recht, dat wanneer op de K.M. 
tellers-snelheidsmeters werd afgegaan, zij te voren gecontroleerd 
zouden worden. Hier moest dus door den hoofdcontroleur ingegrepen 
worden. 

1Vaarnu op de baan start en eindpunt officieel gestopt. werden. 
werd in plaats van de maximum snelheid de gemiddelde snelheid 
op die baan voor lil genomen. Deze toch werd voor allen officieel 
opgenomen. Op iederen wagen was een controleur aangewezen, die 
naast den bestuurder moest ulaats nemen. 

"\Vaar deze controleurs t~n deele automobiel-technisch op de 
hoogte waren en ten deele niet, werd het "noodzakelijk geacht te 
bepalen, dat r.ij geen aanwijzingen mochten geven aan den bestuur
der omtrent de wijze van rijden. Dit was uit een billijkheidsoog
punt tegenover alle deelnemers noodzakelijk. Zoo moesten zij zich 
bij eventueele reparatiën onthouden van hulpverleening evenals de 
inzittenden, d.w.z. dat zij dus niet bun eventueel technische kennis 
ten beste mochten geven, zonder het natuurlijk zoover te drijven, 
dat het, bier verboden zou zijn om eens even krachtdadig te hulp 
te komen. 

Bij banden. reparatiën, waarvoor de tijd, daarvoor noodig, afge
trokken werd, zoodat een vlugger of langzamer gereedkomen toch 
niet van invloed kon zijn op den uitslag, mochten zij wel hulp 
verleenen. 

Teneinde jakkerpartijen door bewoonde oorden eens voor al uit 
te sluiten was bepaald, dat deze in geen geval met grooter snel
heid dan 25 K,M. per uur gepasseerd mochten worden, terwijl aan 
de controleurs streng toezien hierop was opgedragen. 

Ieder controleur had een boekje, waarin door hem nauwkeurig 
alles werd genoteerd. Bij iedere halte werd het moment van stoppen 
en weder afrijden nauwkeurig aangeteekend. Haltes voor spoorweg
overgangen e.d. werden uit den aard der zaak afgetrokken. 

De controle ever 't benzine-verbruik was zeer eenvoudig geregeld. 
Bij den ~tart op de A.V.U.t:3.-baan, werden alle tanks geheel ge

vuld en daarna verzegeld. Jammer dat de benzine-leverancier, die 
tijdig dagen te voren gewaarschuwd was niet beter opgepast had. 
Door zijn ruim een uur te laat komen en door zijn gebrek aan 
personeel en materieel werd de Btart. 1 ½ uur vertraagd. 

In Hannover, het eindpunt voor den lsten dag en aan de grens 
werd een door een ieder gewenschte hoeveelheid onder toezicht der 
controleurs bijgevuld, waarna de tanks weder verzegeld werden. 

In Amsterdam werden de tanks weder nauwkeurig geheel gevuld, 
zoodat die hoeveelheid plus de in Hannover bijgeladen benzine samen 
de totale verbruikte hoeveelheid aangeeft. 

Waar de controleurs voorts steeds het laatst den wagen verlieten 
was fraude uitgesloten. 

De wagens waren voor de deelneming verdeeld in 4 klassen 
t.w. le klasse: motoren t /m 8 P.K. of 2,075 L. cyl. inhoud 

2e ,, ,, 12 ,, ,, 3,11 ,, ,, ,, 
3e ,, ,, ,, 16 ,, ,, 4,12 ,, ., ,, 
4e ,, ,, boven 16 ,, ,, met meer dan 4.12 L.c. inh. 

Eerste prijswinner is hij wiens praestatie, wat betreft zuinig 
benzine-verbruik in verhouding tot gemiddelde snelheid van den 
start tot de grens de beste is. d.w.z. het hoogste , ijfer behaalt 
volgens de hiervoren genoemde formule. 

.Aanvankelijk was het plan 2 verschillende ritten te houden n.1, 
één, waar bij het geheele traject in een dag zou worden gereden 
en één waarbij het traject. in twee dagen zou worden afgelegd met 
een rustpunt in Hannover . 

Teneinde te voorkomen, dat de rit zou kunnen ontaarden in 
een jakkerpartij, werd besloten den rit in twee dagen te doen, te 
meer waar de Continental Bandenfabrieken te Hannover den deel
nemers een lunch en ontvangst aanbood. 

Voorts was bepaald, dat voor bet traject van de grens tot 
Amsterdam 31/ 2 uur moest worden gebezigd om te voorkomen, dat in 
Nederland, waar snelheidswedstrijden langs den weg verboden zijn, 
met te groote snelheid gereden zou worden. 

De deelnemers wi;.ren vrij om in plaats van de voor hun klasse 
aangeven passagiers ballast mede te nemen, welke laatste in Berlijn 
in verzegelde zakken zou worden geladen. 

Na de bovenstaande algemeene opmerkingim, willen wij thans 
eens een en ander van de tocht mededeelen. 

(Wordt vervolgd.) 

Lied voor den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 
(Wijze: Die vierkleur van ons dierbaar land) 

Er gaat een storm door 't stille land 
En d'oude Leeuw ontwaakt; 

Hij ruikt van verr' den oorlogsbrand, 
Die straks de grens genaakt; 

Hij wet zijn tand en spant zijn klauw; 
En, scheen hij lang verstomd, 

Nu davert niet meer lauw en flauw! 
,,Op, op, mijn zonen, komt! 

Zij komen op - de wet gebiedt 
En vindt een willig oor; 

De wet gebiedt het allen niet -
Ons wees de liefde 't spoor. 

De liefde voor ons vaderland, 
Voor vrijheid, eer en recht: 

Oranje in 't hart, geweer ter hand, 
En nooit den vreemden knecht! 

,,In tijds geoefend, steeds bereid", 
Is éénig 's Lands behoed; 

Want tuchtelooze dapperheid 
Stort vruchteloos haar bloed 

De door 't getal bepaalde macht 
Zij klein, het doel is groot: 

De landstorm houdt voor 't land de wacht, 
Tot vrede komt - of dood! 

WILLEM ZUIDEMA. 

Propageert 
dit Maandblad! 

Zendt Uwe berichten en Uwe 
beschouwingen bij de 
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Kaderlandstorm in Limburg. 
Bij het op 4 en 5 Januari j.l. gehouden examen voor 

L. S.-Sergeant, slaagden de volgende vrijwilligers: 
bij de compagnie Limburg: A. Herold - H. Huijnen -

J. Jochems - L. Maris - J. Hanssen - A. de Ras -
Geusgens. 

1 Candidaat werd afgewezen. 
bij de compagnie: Den Haag: A. Leenaerts - E. Verhaegh. 
In de a.s. zomervacantie zullen bovengenoemde Kader-

L. S. M'ers hun maand dienen bij een der Regimenten Infan
terie, waarna zij benoemd zullen worden tot L. S.-Sergeant. 

Binnenkort zal bij de cie. Limburg een Vaandrig-cursus 
worden ingesteld voor hen, die thans geslaagd zijn voor 't 
examen van Sergeant. 

Namens de a.s. Sergeanten van de compagnie Limburg, 
betuigen wij hierbij onzen welgemeenden dank aan den 
commandant v.d. compagnie Limburg dele luit. S.v. d. Kloet, 
en aan den sergeant Guijt, voor hun leiding en instructies 
gedurende de opleiding. 

Einde Januari zullen in Rolduc de Sergeants-examens 
plaats hebben. 

In de vorige aflevering van het Landstorm blad lazen we 't 
bericht der ontslagname van Kapitein Klein als comman
dant van 't korps Kader-Landstorm. 

Het is hier niet de plaats om de verdiensten van dezen 
officier te memoreeren, trouwens een driestar in 't Januari 
nummer, zegt beknopt maar overduidelijk wie Kapt. Klein 
was en wat hij gedaan heeft voor ons instituut. 

Kaderlandstormers ! laten we 't ons tot een aangenamen 
plicht rekenen, met ijver maar ook met ijzeren volharding, 
steeds onze plichten, die wij vrijwillig op ons namen, na te 
komen, dan zal 't werk van onzen geachten ex-commandant, 
zijn ideaal: ,, moderne weerbaarmaking van de Nederlandsche 
Studeerende Jeugd", verwezenlijkt worden. 

Ons eere-salut voor res. Kapitein Klein ! 

In de a.s. Paaschvacantie zullen gedurende 4 dagen oefe
ningen plaats hebben in de verschillende "afdeelingsplaatsen". 

Evenals met Kerstmis zal er uit bezuinigingsoogpunt geen 
soldij uitbetaald worden. 

Gymnasiasten, H. B. S'ers en leerlingen van Kweekscholen 
die hun eindexamen dit jaar moeten doen, kunnen van hun 
compagnies-commandant verlof krijgen om bovengemelde 
oefeningen niet mee te maken. 

MAASTRICHT. 
W. HUIJNEN, 

Korporaal b. d. Kader-L. S. M. 

Fanfare "Eendracht" : Baarlo 
ZONDAG 11 FEBRUARI n.m. ï uur 

ûroot Concert met 'Cooneel-Uifuoering 
in de zaal van den Heer H. v. BERGEN . 

•••• 
OPGEVOERD WORDT: 

bonen uan eenzelfde band 
Limburgsche Mobilisatieschets in 5 bedrijven 

door Jhr. J. A. I. H. ORAAFLAND 

onder regie van J. A. KOOPS Jr. 

Een episode uit de jaren '14-'18. Een vaderlandslievend werk. 

ENTRÉE 50 CENT. 106 

L. WINTERS-DROST 
~~~G::9~~G::9~~Q::9~~Q:D 

MILITAIRE-KLEEDING 
GvGûG'ëXroCroCroGvGvGûGv 

109' 

VLEESCHSTRAAT 65 VENLO. 

HOEDEN, PETTEN 
GUMMI-BOORDEN - DASSEN. 

STRIKJES - BRETELS - ENZ. 

H. LINA : VEN·LO 
TELF. 623. - KLAASTRAA T 4 - TELF. 623. 

REGENJASSEN. 
KEPl'S EN PUTTEES. 

11 l 1 

Valuas ; 
Mosa ) 

Rijwielen 

Naaimachines - Waschmachines 
Vraagt prijscourant bij 

de vertegenwQordigers of rechtstreeks bij 

Jac. F ranssen & Zonen 
VENLO. 107 

~=====================~ 

J. C. RAMING, VENLO 
EENIG ADRES IN NOORD-LIMBURG VOOR 'TINKOOPEN VAN 

MANUFACTUREN, DAMES- EN KINDERCONFECTIE 

BEDDEN EN T APIJTEt~, SLAAPKAMERMEUBELEN 

6ETE WONINGINRICHTINGE~ " 

FIRMA G. RUIJS 
UNIFORMKLEEDING & CIVIEL 

ONDER GARANTIE 

GUNSTIGE BETALINGS-CONDITIES. 
REIZIGERSBEZOEK OP AANVRAGE. 1os 

GASTHUISSTRAAT 16 -·- VENLO. 
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Teekenen des Tijds. 
1922 kenmerkte zich door een aanrollende malaise 

p allerlei gebied, niet alleen op het gebied van handel, 
landbouw, industrie en nijverheid - dus meer economisch 
en materieel, - maar ook leed onze maatschappij door den 
terugslag op moreel en etisch gebied. 

Het valt niet te ontkennen, dat het onkruidzaad van de 
sovjetisten en socialisten - wellicht min of meer verbasterd-, 
onder ons volk snachts en vaak in het geheim uitgestrooid, 
langzaam opschiet tusschen frissche en flinke gewassen. 
Er is nog wel geen sprake van verstikking of verdringing 
van deze, maar het basterdzaad ligt tusschen de voren 
der akkers en de valleien der weilanden en als wij de 
terreinen bekijken, waarin de industrieele en technische 
centra van ons land ingebouwd zijn, dan bemerken wij hoe 
de slechte en schadelijke invloeden blijven inwerken, dag 
aan dag en seizoen aan seizoen. Elke gelegenheid, elke 
wisseling, elke malaise op elk gebied wordt door de om-· 
wentelingsgezinden aangegrepen om den bodem voor het 
basterd onkruid vruchtbaar te maken en ontevredenheid, 
geest tot critiek, karakterloosheid, bespotting van natio
naliteit en monarchie onopgemerkt te mengen onder de 
energie, het uithoudingsvermogen en het geestelijke zelf
bewustzijn, welke in dezen tijd meer dan ooit moeten op
schieten uit alle lagen onzer bevolking. 

Als de armoede de deur binnentreedt, springt de liefde 
het venster uit, zegt men wel eens; en alhoewel deze ge
dachte gelukkig niet immer opgaat, valt het niet te ont
kennen, dat er een nauwe wisselwerking bestaat tusschen 
een materiaal en een moreel tekort! Alleen de sterken laten 
zich geestelijk niet beinvloeden, indien zij lichamelijk lijden! 

Onder die sterken van geest rangschikken wij in de eerste 
gelederen de contra-revolutionnaire vrijwilligers. Indien 
onder hen er zouden zijn, die door de materieele malaise 
lijden (1) en mopperen, omdat bestuurderen van den staat, 
de provincie, de gemeente, de semi-officieele of particuliere 
bedrijven hen niet ontzien bij verleening van ontslag, verla
ging van loon, verlenging van arbeidsduur e.d., omdat zij 
bijzondere landstorm-vrijwilligers zijn, dan roepen wij on
bevangen deze personen toe: "gij begrijpt absoluut niets 
"van den bij zonderen 1 andstorm. Gij zijt daarvan geen lid 
• geworden om een baantje te behouden of te v·erwerven, 
.maar om een beginsel te verdedigen, het groote beginsel 
"van handhaving van gezag, rust en orde, waardoor alléén 
"evolutie (geen revolutie) mogelijk is en waardoor vooral 
.malaise in mate,ieele en moreele volkstoestanden te keeren 
.kan zijn!" 

Zeker, dàt is een loodzware plicht! Dàt kost eenen orme 
overwinning! Dat beteekent een zelfrespect, schier zonder 
voorbeeld in den modernen tijd! Maar onze 50.000 vrij-

(1) Zie ook het arlikel .Ongewenscht Verlies" in dit blad, bladz. 52. 

willigers moeten door dat louteringsvuur en al zou daardoor 
de helft afvallen door zwakte en ontzenuwing dan staan 
die 25.000 overgeblevenen als geharden hun man en het 
moment! Wij weten echter te goed, dat deze halveering 
pessimistisch beschouwd is. Het "esprit de corps", dus het 
moreele, is nog niet zoo intens aangevreten door de mate
rieele malaise en het hedendaagsche vlijmscherpe vitrioolvocht 
van de "struggle for life". 

Doch lijkt ons deze storm en strijd tusschen dit materieele 
en moreele een bijzonderlijk-voorname reden om aan alle 
voormannen van den bijzonderen landstorm toe te roepen : 
"houdt er rekening mee, heft uwe vrijwilligers zooveel gij 
"kunt uit die zedelijke inzinking op, steekt de wankelenden 
,,een riem onder het hart en spoort de sterksten alsweerstands
,,kern uwer afdeeling of compagnie aan! 

De internationale verwarring, de geest tot critiek, de zucht 
naar genot, de slapheid in voortbrenging en afneming, de 
ethische onverschilligheid, en last not least: de langzame 
uiteenscheuring in den eertijds gewapenden beton-basis der 
maatschappij, het huisgezin, door de vrijheidsideeën van vele 
zonen en dochters en helaas ook al door het niet meeleven 
en meevoelen van verschillende ouders en overheden, 
zijn de teekenen des tijds, welke hun karakter prenten in 
het maatschappelijk masker, dat vóór den wereldoorlog 
meer ontspannen en nobel was en thans een méér strakken 
en vaak zinnelijken trek vertoont 

Opmerkelijk in verband met deze teekenen des tijds is 
wel, dat de landbouwers, dus de minst-aangetasten en de 
meest-gezonden, ook het grootste aantal vrijwilligers leveren 
en hunne afdeelingen en compagnieën het stevigst staan, 
terwijl de arbeiders en de middenstanders, die het meest 
van de malaise te lijden kregen en zullen krijgen, zich meer 
en meer terugtrekken. 

De intellectueelen en de leidende standen, die thans vóór 
de gelederen als bevelhebbers en eràchte r als organisators 
aanwezig behoorden te zijn, bleven gelijk immer nog in 
té groote aantallen in hun crapeauds luilakken. 

En inmiddels tieren de onkruidskiemen ! De roode zaaiers 
gaan rond en werpen nieuwe zaden tot vernieling der op
schietende gewassen. Reeds kruipt hier en daar onkruid
klimop langs de halmen der granen omhoog. Reeds ontstelen 
soms veelsoortige distels de kostbare kasgroenten . 

Waarom blijven de wieders en schoffelaars weg? 
Wij hebben partij te kiezen. Of onverschillig blijven en 

dan plotseling constateeren: ,,hoe vergaat en verwildert 
onze omgeving"? Of grijpen naar hark en riek, en verhin
deren en voorbehoeden, gedachtig aan de spreekwoorden: 
.vele handen maken licht werk" en "vooruitzien is regeeren"? 

GRAAFLAND. 

©NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 
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Militairisme. 
Er zijn menschen in Nederland, die al van Militairisme 

schreeuwen, als ze één recruutje in veldtenue tegenkomen; 
er zijn ~r ook, die vinden, dat niet voldoende aan Mars 
geofferd is, vóór iedere zuigeling van het mannelijk geslacht 
een handgranaat voor ramelaar heeft en een gasmasker 
om kiekeboe mee te spelen. Tusschen deze twee uitersten 
loopt gelukkig een brèede middenweg, waarop het ver
standige deel der Nederlandsche Natie voorttippelt. dat aan 
de hand van den Vredes-Paus Benedictus XV z.g. streeft 
naar geleidelijke en tijdelijke ontwapening, maar dat bij 
den huidigen wereldtoestand zich ook niet verantwoord acht, 
als het onbezonnen mee zou schreeuwen in het koor van: 
,,geen man en geen cent". 

Ongelijke grootheden moet men niet met elkaar verge
lijken, en dus moet men den maatstaf over ons leger niet 
aanleggen bij de Fransche of Engelsche legers. Maar wij 
hebben aan onze zuidergrenzen een landje liggen, dat in 
grootte en bevolking tet onze nabij komt. Een vergelijking 
met de weermacht in België met de onze kan dan ook 
een aanwijzing geven, of wij nu te veel vragen van ons 
volk voor de landsverdediging in vergelijking met daar. 
Zeker, wij behoeven niet te doen als België, dat als de 
Gallische haan kraait, als een gehoorzame hen dadelijk 
begint te kakelen, wij richten onze weermacht in naar eigen . 
opvatting en eigen berekening, maar voor hen, die geen 
wijzere militaire politiek kennen, dan zoo spoedig mogelijk 
onze geweren stuk te slaan en onze laatste kanonnetjes in 
een van onze snelvlietende rivieren te gooien, is een kijkje 
en een vergelijking van onze weermacht met de Belgische 
plannen misschien niet zonder nut, wellicht een soort koude 
waterstraal nu niet uit Berlijn, maar uit Brussel. 

Het jaarlijksch contingent bij ons bedraagt 23.000 man, 
het nieuwe wetsvoorstel van Minister Devèze uit België 
vraagt jaarlijks 110.000 man ; bij ons komt men op zijn 
l 9de jaar in dienst, in België wordt voorgesteld de jonge
lingen vanaf hun I7de jaar in te schrijven bij de wervings
reserve, en ze reeds van uit de school te oefenen; op 20 
jarigen leeftijd worden ze ingelijfd. De diensttijd bedraagt 
bij ons voor de cavalerie 18 maanden, terwijl de Minister 
van Oorlog wil voor stellen dien op 14 te brengen, bij de 
bereden Veldartillerie 12 maanden, bij de onbereden 5½, 
evenzoo bij de vesting en bij de infa~terie, bij de genie 
en bij den hospitaaldienst (uitgenomen de ziekenverplegers 
12 maanden, maar die zijn dan ook vrij van herhalings 
oefeningen). In België zou de diensttijd zijn 10 maanden 
voor het voetvolk, 12 maanden voor de genie, 13 maanden 
voor de ruiterij. Het groote voordeel, de Vooroefeningen, 
waardoor bij ons iedere jongen door thuis een jaar vier 
uur te oefenen het diploma van Individueel Geoefend Man 
kan halen, en zoodoend 4 maanden verkorting van werke
lijken dienst kan bekomen, is ook in het nieuwe wetsont
werp van België onbekend. De herhalings-oefeningen be
loopen bij ons tweemaal 14 dagen, in België tweemaal één 
maand, en driemaal 6 dagen. Bijna alle vrijstellingen vallen 
weg, alleen de oudste zoon van onvermogende huisgezinnen 
met tenminste 6 kinderen zou nog vrijgesteld worden. Bij 
ons is in de wet opgenomen, dat er van ieder huisgezin 
maar één behoeft te dienen. 

Voor belangstellenden zal het interessant zijn in de courant 
de Belgische Kamerdebatten te volgen om te zien, wat er 
van dit wetsvoorstel ten slotte terecht zal komen; den 
volbloed-anti-militairisten zij intusschen de goede raad mee 
gegeven zich voorloopig maarniet naar Belgische oorden over 
te plaatsen, om niet onder te gaan in immer stijgende 
ergernis. Nederland is nog wel waard verdedigd te worden, 
al was het alleen maar om zijn bezadigde militaire politiek! 

Breda, J. VAN GENK. 

Liever dan verraad te plegen. 
In den avond van den elfden November 1918 was ik, 

sedert kort gedemobiliseerd na een diensttijd van 3 1/ 2 jaar, 

te Rotterdam in de groote zaal van het verkooplokaal en 
luisterde naar de redevoeringen van Troelstra, Heykoop en 
Butselaar, secretaris van den in ledental sterken bond van 
dienstplichtigen . 

Troelstra luidde de stormklok der revolutie. 
Op voorbeeld van het ineenstortende Duitsche Keizerrijk, 

waar te Berlijn van het paleis van den naar ons land ge
vluchten Imperator de roode vlag wapperde, zou ook in deze 
lage landen aan de zee, de s. d. a. p. zich van de macht 
gaan meester maken. H. M. Wilhelmina, Koningin bij de 
gratie Gods, zou van den troon Harer Vaderen worden 
gestooten, de wettige regeering, het wettig gezag omverge
worpen en vervangen worden door een gezag van moord, 
bloed en plundering. Arbeiders- en soldatenraden zouden de 
macht overnemen en Troelstra, steunend op de bajonetten 
van een 20.000 leden van den rooden bond van dienstplich
tigen, zag zich reeds geplaatst als heerscher op den zoo 
vurig begeerden presidentszetel der Nederlandsche Republiek. 

De roode bond van dienstplichtigen was een van de 
groote middelen voor de revolutie. Butselaar, zijn secretaris, 
verklaarde op de vergadering- aan Troelstra ronduit : ,, Ons 
leger zal staan aan de zijde der (sociaal-democratische) arbei
derskla~se". 

Dat was, zoo voelde ik het onmiddelijk dien avond gelogen. 
Dat leger, ons leger, helaas jaren achtereen gedoemd tot 

nietsdoen, en lediggang en verkankerd door in de hand 
gewerkte arbeidsschuwheid, en daardoor een haard van 
revolutionnaire propaganda, zou nochtans in overgroote mate 
betrouwbaar blijken te zijn en, ondanks alle meegemaakte 
mobilisatie-weëen, bereid tot het doen van zijn plicht in de 
ure des gevaars. 

De moeizame, opofferende maar voortdurende arbeid van 
onze zielzorgers, aalmoezeniers en veldpredikers, die ons, 
soldaten van Neêrlands gemobiliseerde weermacht, aan grens 
en kust, in kleine en groote kantonnementen en garnizoenen, 
kwamen sterken en steunen, was niet voor niets verricht. 

En daaraan dacht Troelstra niet ; het was zijn ongeluk 
en !veêrlands redding 

Want ziet: nauw waren de oproerige klanken uit het 
verkooplokaal, herhaald in het parlement, bekend, of in 
gesloten gelederen marcheerden duizende regeeringsgetrouwe 
Limburgsche, Brabantsche en Twentsche soldaten Rotterdam 
binnen om daar hun plicht te doen jegens God, Koningin 
en Vaderland. 

En uit alle streken kwamen spontaan, mobilisatie-leed ver
getend, op de bedreigde punten des lands tal van pas 
gedemobiliseerde soldaten vrijwillig zich melden, om te hel
pen handhaven het wettig gezag. 

De revolutie-poging was mislukt en ons land bleef ge
spaard van de ontzettende rampen, waaronder de volkeren 
van Duitschland. Oostenrijk, Hongarije en Rusland hebben 
geleden en nog lijden. God gaf onzen trouwen soldaten 
kracht om pal te staan en daardoor aan Koningin en Minis
ters de middelen ter verdediging van troon en altaar, orde 
en rust, vrijheid en welvaart. 

De s. d. a. p. heeft het voornemen van revolutie-maken 
nimmer opge15even, de poging is slechts uitgesteld. Men 
wacht op een betere gelegenheid. 

Blijven wij volgen, dienstplichtigen, het heerlijke voor
beeld onzer kameraden van November 1918 en stellen we 
ons vrijwillig ter beschikking van de regeering, reeds thans 
als Bijzonder Vrijwilliger bij den Landstorm. _ 

Dan zal de misdaad der revolutie-poging niet licht wor
den herhaald en, zoo dit ooit het geval mocht wezen, 
wederom afstuiten op het onwrikbaar pal staan van Neêrlands 
trouwe zonen, die, LIEVER DAN VERRAAD TE PLEGEN, 
ook dan zullen zeggen: 
»MORIAMUR PRO NOSTRA REGINA WILHELMINA" 

"LAAT ONS STERVEN VOOR ONZE KONINGIN WILHELMINA". 

G. H. F. M. ELLERKAMP, 

Voorzitter Ned. R. K. Bond van Dienstplichtigen 

Rotterdam. "ST. JORIS". 
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weerbaar blijven ? 
IV. De Anti-Militairisten. 

Met de internationale verhoudingen gaat het van dag tot 
dag slechter. De vulkaan, die van 1914-1918 door zijne 
uitbarstingen een groot deel der wereld zoo hevig teisterde, 
is niet uitgebrand. Voortdurend steigen uit den krater onheil
spellende rookkolommen op ; telkens weer worden nieuwe 
spleten gevormd, die bewijzen, dat de verzengende vuur
massa slechts met moeite wordt tegengehouden ; aardschok 
op aardschok doet ons het ergste vreezen. 

De groote vijand der menschheid, de wreede verdelger, 
is opgesloten in een kooi, met kunst en vliegwerk te Ver
sailles in elkander geknutseld. Reeds rammelde hij aan zijn 
hok, zoodat de tralies verbogen, en het dak scheurde. 
De vernielde plekken worden weer wat bijgelapt, maar de 
Babylonische verwarring die heerscht, maakt het afleveren 
van deugdelijk werk onmogèlijk. 

Zal het houden, hei gebouw van den vrede? De funda
menten zijn niet betrouwbaar. Het beton van den Volken
bond is niet erg &amenhangend. 

Al dreven de sombere wolken, die boven ons hoofd hangen, 
af, zou dat dan een reden zijn om me1 volkomen vertrouwen 
verder te leven? Is het mogelijk, dat de bedreiging, waaronder 
we verkeeren slechts van zeer tijdelijken aard is? Zou, 
indien de Turk toegaf, indien Frankrijk en Duitschland het 
eens werden over de kwesties van herstel en van de schul
den, indien Rusland ophield met stooken, zou dan de wereld
vrède zijn gewaarborgd? Neen, want de diepere oorzaken, 
die de stichting van het rijk van den eeuwigen vrede be
letten, zouden blijven bestaan : de belangenstrijd, de onder
linge naijver, de machtspolitiek. 

Eerst als de geest der volkeren is verbeterd, als wordt 
ingezien, dat het belang van allen baat vindt door samen
werking, als een deugdelijke statengemeenschap is ontstaan, 
dan zullen de staten afstand doen van hunne machtsmid
delen, dan zal men geen reden meer hebben om nationaal 
weerbaar te blijven. Zoover zijn we helaas nog lang niet. 

Maar als dan de ons omringende rijken gewapend blijven, 
omdat zij elkander wantrouwen, omdat zij weten, dat het 
zaad van den haat met dat van den naijver welig zal 
opschieten, is het dan voor Nederland niet noodzakelijk in 
staat te blijven de neutraliteit te handhaven, het grondge
bied te verdedigen? 

Neen, zeggen velen onzer landgenooten . 
Neen, zeggen de communisten, we moeten het leger en 

de vloot afschaffen, want die machtsmiddelen dienen slechts 
om het kapitalisme te steunen Wij gevoelen niets voor de 
instandhouding van een zoo in-burgerlijken staat als Neder
land is. Wij zijn internationalisten. In hoever de communis
ten anti-militairist zijn, kan blijken uit de pogingen, in 
Rusland door hun kameraden ondernomen om, niettegen
staande groote moeilijkheden, een sterk leger te vormen. 

Neen, zeggen de sociaal-democraten, we hebben geen 
weermacht noodig. Alle legers en vloten moeten verdwijnen 
en Nederland moet het voorbeeld geven, kan het voorbeeld 
geven, want het is toch niet in staat zich te verdedigen. 

Het is nog slechts kort geleden, dat de heeren sociaal
democraten beweerden zulk een groote internationale macht 
te kunnen ontwikkelen, dat zij het uitbreken van eenen 
oorlog konden voorkomen. Nu zijn zij zoo boud niet meer 
in het spreken; hun internationale macht blijkt in de prac
tij k niet veel te beteekenen. De partijgenooten in de ver
schillende staten zijn niet allen zoo los van hun vaderland, 
als sommige leiders zichzelf graag wijsmaken. Fransche, 
Duitsche, Poolsche, Belgische, Zweedsche sociaal-democraten 
zijn nog wel bereid op te komen voor de belangen van 
hun land. 

Troelstra beweerde verleden jaar te Middelburg, dat 
Nederland toch niet te verdedigen is. Hij had het van één 
(1) deskundige! De heeren zoeken naar motieven om de 
machtsmiddelen, het Leger, den Bijz. Vrijw. Landstorm en 
de Burgerwachten te ondermijnen. Zij hebben graag de 
handen vrij, als er weer eens een gelegenheid komt gelijk in 

November '18. Wanneer de sociaal-democraten hier door 
een gelukje het heft in handen kregen, zouden zij dan niet 
het proletariaat willen wapenen met het oog op een poging 
van rechts om aan den wantoestand eeu einde te maken? 
Zouden zij zich niet willen verdedigen tegen eenen buiten
landschen staat, die een minder geordende toestand hier 
te lande gevaarlijk zou achten voor de eigen binnenlandsche 
rilst ? 

Behalve de communisten en de sociaal-democraten zijn 
er onder onze landgenooten een aantal utopisten, die van 
een weermacht niets willen weten. 

Er zijn de personen, die zich anti-militairisten uit over
tuiging noemen. Ds. de Pree wees in het 6e nummer van 
dit blad op de brochure van den heer Johs Visser te Haar
lem, in welke brochure wordt aangetoond, dat Christenen 
zich ten opzichte van het weermachtsvraagstuk op een 
practisch standpunt kunnen stellen . 

Er zijn de personen, die meenen, dat de zaak van den 
wereldvrede wordt gediend door de ontijdige ontwapening 
van Nederland. Zij willen ons land het voorbeeld laten geven, 
alsof de groote rijken zich van ons voorbeeld iets zouden 
aantrekken. Deze zouden in onze ontwapening juist een 
gevaar zien voor den algemeenen vrede, omdat daardoor 
onze belangrijke havens onbeschermd zouden komen te 
liggen. De buitenlanders zouden niet gelooven aan onze 
motieven; zij zouden ons verdenken van duitendieverij. 

Dan zijn er de personen, die het leger en de vloot wil- ,,
Jen afschaffen, omdat zij de militaire kracht, die van ons ~ 
land kan uitgaan, van vrijwel geen beteekenis achten. Zij ~ 
zijn het, die Troelstra dacht te winnen met zijn Middel
burgsche verklaring. 

De laatstbedoelde personen :t-ijn het gevaarlijkst, omdat 
zij niet den indruk maken van utopisten en hunne be
weringen in schijn nog zoo dwaas niet zijn. Zij geven toe, 
dat de internationale verhoudingen een oorlog mogelijk 
maken ; zij zien in, dat Nederland te midden v:in het strijd
gewoel kan komen te liggen. Zij meenen, dat het zeer ge
wenscht zoll zijn, dat Nederland zijn neutraliteit handhaafde. 
Maar zij verklaren overtuigd te zijn van de onmogelijkheid 
ten behoeve van die neutraliteitshandhaving, ter verdediging 
van ons grondgebied, voldoende te presteeren. 

In eenige volgende artikelen zal het vraagstuk "Kan 
Nederland voldoende weerbaar blijven?" worden behandeld. 

Ginneken. VAN SLOBBE, 
Kapitein der Infanterie. 

Limburgsch Motorkorps. 
De afdeeling Limburg van het Vrijwillig Landstorm

korps Motordienst, telt in het begin 1923 vijf officieren, 
één s. m. i., een en twintig onderofficieren, dertien korporaals 
en een honderd en acht soldaten, totaal 148 vrijwilligers. 

De vorming van deze afdeeling is in den zomer van het 
jaar I 921 door de Gewestelijke Landstorm Commissie in 
Limburg opgezet. De organisatie (verbintenissen, afvoerin
gen, verstrekking van kleeding en uitrusting, enz. enz.) is 
daarna hoofdzakelijk •uitgevoerd door den eerste luitenant 
Polis en den sergeant Grummer. (Bureau Breedestraat te 
Maastricht). 

In I 922 heeft men getracht de Lim burgsche met de 
Brabantsche afdeeling te ·oereenigen, maar gelukkig zag men 
bijtijds in, dat uit saamhoorigheidsoogpunt en terwille 
van propaganda en op-peil-houden deze vereeniging met 
Brabant ontechnisch en onpopulair zou zijn. 

Wij wenschen het Limburgsche Motorkorps onder zijn 
energieke leiding een goede toekomst en hopen ook eens 
uit Noord-Brabant een dergelijk bericht te kunnen plaatsen. 

GRAAF LAND. 

/ 
/ 

' ' 
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52 / H E T L AN D S T O R M B L A D Z Uit West-Brabant. 

't Is malaise, wat de klok slaat! Alles denkt, praat schrijft 
over malaise ! Alles kan men verklaren door de malaise, 
behalve de volle cafés, de groote recetten der bioscopen 
en de tjokvolle danszalen met Vastenavond! De organisaties 
loopen leeg en de vergaderzalen dierzelfde organisaties 
blijven leeg: allemaal vanwege de malaise! Als er 1400 
kunnen komen, telt men er 43; en als er 400 verwacht 
worden, kijkt het bestuur heel monter, als het 36 stoelen 
bezet ziet! De malaise! Houdt er den moed maar in! 

Eén organisatie is er, die er tegen kan; maar daar zijn 
geen loonacties aan de orde, geen marktkwesties, geen coö
peratieve bestellingen te doen ! 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm ! Daar zit nog leven 
in, daar weet men nog te geven zonder te ontvangen. En 
dat stemt tot dubbele verheugenis: vooreerst om de zaak 
van den Landstorm zelf, en ten tweede om den geest van 
ons volk, en het Brabantsche in het bijzonder. Dat wil 
daarom niet zeggen, dat die goede geest in al onze Land
stormers is gevaren; er zijn er nog maar te veel, die slapen, 
ik geloof. dat er zelfs een stel dooden bij is. De laatste 
categorie zullen we netjes en spoedig begraven (in de 
brouwerij kijkt men niet op een plntje), de anderen zullen 
we nog pogen wakker te schudden. 

Den 18den Januari l.i. hebben we hier in Breda, in de 
Militaire Vereeniging een bijeenkomst gehad van Plaatse
lijke Leide1s en Secretarissen van Breda en wijden omtrek: 
van de 32 geinviteerden waren er 25; is dat iets of is dat 
niks? Daarmee was gecombineerd de prijsuitdeeling over 
den Verband-wedstrijd 1922. Er heerschte een gezellige 
geest, er was animo om in het nieuwe dienstjaar weer met 
vollen moed aan te pakken. Behandeld werd nog eens het 
groote doel, waarom we eigenlijk bij den Landstorm zijn 
aangesloten, n.l., om te vormen het groote vertrouwbare 
leger, dat een preventieve kracht moet vormen tegen iedereen, 
die een aanslag zou durven doen tegen ons volk en ons 
land, maar dat ook, ,,als 't moet", van zich af zal slaan en 
den aanvaller met bebloeden kop zal doen terug deinzen. 
Besproken werden verder de schietoefeningen en schiet
wedstrijden van 1923; er werd op aangedrongen, dat de 
leiders hun best zouden doen, dat al hun mannen aan die 
oefeningen zouden deelnemen, omdat dit het geeigende 
middel is om den onderlingen band te versterken. De huldiging 

, van onze beminde Koningin werd met gejuich begroet, en 
al keek men een beetje schuin tegen al die handteekeningen 
aan, de wakkere afdeelingen lappen het 'm wel. 

Een simpel bewijsje, hoe de geest was der plaatselijke 
leiders? De Secretaris de Gewest. Commissie uitte den wensch 
wel te willen weten, wanneer de afd. dachten te vergaderen? 
Binnen tien dagen had hij tien invitaties om te komen op 
dien dag en dat uur! Dat ging natuurlijk niet, maar het 
typeert toch ! Geen malaise ! 

Zoo was het in Breda, maar zóó is het overal niet. Het 
zand wint het van de klei, want toen ik verleden week in 
Bergen-op-Zoom een bijeenkomst had, was het er heel 
slap; zou het aan de lucht of aan den grond liggen of 
aan ........ de malaise? 

Komt mannen van den Westhoek pakt mede aan, laat 
het West-Brabantsch-Verband een model zijn en blijven; 
met vereende krachten hebben we het opgebouwd, toen de 
dagen angstig waren. De tijd van rusten is nog niet daar, 
of die langverwachte vrede komen zal; maar dan is vóór 
alles noodig, dat wij paraat blijven. Voor ons geldt werke
lijk: .Wilt gij den vrede, bereidt u tot den krijg!'' 

Breda. J. VAN GENK. 

Toezending van het Maandblad. 
*** Indien abonnés hun exemplaar ongeregeld of niet 

zouden ontvangen, worden zij dringend verzocht van deze 
nalatigheid onmiddellijk kennis te geven aan den Hoofd
redacteur. 

Het Instituut der Vooroefeningen. 
De toeloop tot den gewonen Vrijwilligen Landstorm! 
Reeds thans is de deelneming betrekkelijk groot. Op 1 

Januari 1922 bedroeg het aantal oefen klassen 912, met een 
totaal van 12 683 deelnemers, verdeeld over 552 gemeenten. 
Hierbij kwamen nog 103 ingelijfden bij de militie met uitstel 
van eerste oefening, die aan de vooroefeningen bij den ge
wonen Vrijwilligen Landstorm deelnemen. 

Per duizend inwoners bedraagt het aantal deelnemers in 
de verschillende provinciën : 

Noord-Brabant 3,8; Limburg 3; Zeeland 2,4; Drente 2,4; 
Gelderland 2; Groningen 1,4; Overijsel 1,4; Friesland 1,2; 
Noord-Holland 1,1; Utrecht 1,1: Zuid-Holland 1. 

Op 1 Januari 1922 waren in het geheel 658 getuigschrif
ten van geoefend man uitgereikt. 

Uit deze opgave blijkt, dat de gewone Vrijwillige Land
storm vrij spoedig de sympathie der bevolking tot zich heeft 
getrokken. Deze zal ongetwijfeld nog_,aanmerkelijk toene
men, wanneer het door de Commissie! voorgedragen stelsel 
der beperking tot de dienstplichtigen · zal worden gevolgd. 
Dit zal intusschen alleen mogelijk zijn, wanneer de zeker
heid bestaat, dat alom voldoende en deugdelijke gelegen
heid tot vooroefening kan worden verstrekt. 

De toestand was op 1 Januari 1923 deze, dat bij de 912 
klassen werkzaam waren 43 beroepsofficieren en 324 beroeps
onderofficieren. 

(Uit "Allen Weerbaar", d.d. 2-2-23.) 

Ongewenscht Verlies ? 
Men kan heel moeilijk heel de wereld tevreden stellen 

en ook nog zijn vader, zegt een Fransch spreekwoord. 
Zoo ii. het ook op het gebied van de wetgeving, vooral 

de z. g. arbeidswetgeving, welke bedoelt zooveel mogelijk 
overeenstemming te brengen tusst hen de belangen van de 
verschillende groepen d t" r bevolking. 

Natuurlijk zullen er a11ijd zijn, die zich door de genomen 
maatregelen op onbillijke wijze getroffen achten en de mogelijk
heid is niet uitgesloten, dat dit hier en daar werkelijk het 
geval is. 

Een enkele maal ontmoet ik zulke menschen, die zich bij 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm hebben aangesloten 
en nu heel boos geworden, hun lidmaatschap opzeggen. 

Meestal vallen ze mee, als men maar eens rustig met hen 
spreekt, want dikwijls berust hun ontstemming op misverstand; 
op een niet begrijpen van het doel of van de noodzakelijk
heid der getroffen maatregelen. 

Men moet dan ook niet dadelijk tegen zoodanigen optreden 
met strenge dkeuring. Met eenig takt is met hen nog wel te 
praten. 

Het hout, waaruit de Bijzondere Landstormvrijwilligers ge
sneden zijn, is van een goede soort. Daarmee is in moeilijke 
tijden heel wat te bereiken; vanzelfsprekend moet dit dus 
in kalme dagen ook kunnen. 

Als men dergelijke ontstemden ontmoet, laten de leiders 
dan bedenken, dat he' voor niemand meevalt om tegen 
wind en tij op te roeien. 

Maar mocht de ontevredenheid zoo in sommiger hart heb
ben postgevat, dat zij verklaren zouden, dat het belang van 
de handhaving van een ordelijke toestand in het land hun 
totaal onversLhillig is geworden, dan is hunne waarde voor 
den Bijzonderen \trijw1lligen Landstorm verloren. 

De uittreding van dergelijke elementen kan niet anders 
dan zuiverend werken en geeft geen ongewenscht verlies. 

Even gelijk staat het met die enk<:>lingtn, die zich in den 
loop der jaren door socialistische voorspiegelingen hebben 
laten inpalmen. Een organisatie van tegen de 50 duizend 
man, die zich belangeloos hebben verbonden ( en dit is het 
geval met den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm), rust op 
veel te goeden grondslag om ook bij de kentering der tijden 
niet tegen een stootje te kunnen. 

Momenteel gaat de aanwas nog steeds regelmatig voort! 

's Gravenhage. O. F. BOULOGNE. 
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Land~tormboekje. 
(Voor Infanterie en Wielrijders) . 

Bij de Drukkerij I(orthuis te 's Gravenhage, No. 4 Marnix
straat, verscheen de tweede druk van het Landstormboekje, 

. ten dienste van hen, die eene verkorting van diensttijd met 
vier maanden wenschen te verwerven, samengesteld door 
den Kapitein-Adjudant van den Inspecteur van den Vrijw. 
Landstorm, W. 1. M. Linden. In 1 ¼ jaar tijds was de 
te oplage (7000 exemplaren) uitverkocht, wel een bewijs hoe 
dezP. uitgave 2an een behoefte voldoet. 

Wij kunnen dit handige en op officieele gegevens berus
tende boekwerkje niet beter aanbevelen dan hier een inhouds
opgave te laten volgen : 

- Wifzigàzgen in de eischen voor het bewijs van voorgeoefend
heid - Rechten en plichten van den gewonen vr ijwilliger -
E ischen voorgeoefen dheid - Toelichti11 g op de eischen - Theorieën 
- Krij gstucht - Eerbewijzen - Gedrag in het openbaar - Rangen 
en onderscheidingsteekenen - Deelen van het geweer (karabijn), 
het uiteennemen en ineenzetten daarvan - Theorie van het schot
Indeeling compn battn enz. - Voorschrift velddienst - Veilig
heidsdienst - Schoonmaken en onderhoud van wapens - De 
schoenen - Verantwoordelijkheid laergoed - Marsch 60 K.M. -
Groote vaardigheid in het gebruik van draagbaar pioniermateri aal 
- Gang van den dagelijkschen dienst - Voorschrift rijwiel -
Voorschrift kampeeren - Onderscheidingsvlaggen - Lichte mitrail
leur M. 20 - Eischen voor sergeant. -

Aangezien het behandelde op reglementen en voorschriften 
steunt, kan men er zich bij examens en anderzins op be
roepen. 

Onduidelijk afgedrukt vonden wij de afbeeldingen der 
onderscheidingsteekenen voor rangen en graden van land
en zeemacht. 

Elk instructeur en elk vooroefenaar behoort dit boekje bij 
de oefeningen ter raadpleging in zijn tuniekzak en 's avonds 
ter bestudeering in eigendom te hebben. 

GRAAFLAND. 

,,November-Alarm". 
Onder dezen titel verscheen bij den Uitgever J. H. Kok 

te Kampen een gedenkboek omtrent de gedenkwaardige 
Novemberdagen van 1918. Het lid der Hoofdredactie van 
,,De Nederlander", de heer 0. 0. van As, stelde dit boek
werk samen . 

Niet als een gewoon overzicht van modern-revolutie-maken, 
zooals dit in de laatste jaren omtrent Duitschland, Beieren, 
Oostenrijk, Hongarije en vooral omtrent Rusland min of 
meer geschiedkundig op verschillende tijdstippen tusschen 
1914 en 1921 verscheen, durven wij bovenstaande uitgave 
aanbevelen. 

Immers dit boekwerk is buitengemeen rijk en onpartijdig 
gedocumenteerd en geschreven door een persoon, die van 
nabij en zielkundig deze "roode dagen" heeft aangevoeld. 

Niet alleen de landstorm-voormannen (leiders, instructeurs, 
gewestelijke en plaatselijke commissie-leden, officieren en 
kaderleden) roepen wij toe: "bestelt dit boekwerk", zoowel 
om Uwe vergaderingen en Uwe bijeenkomsten door een 
overzicht ervan belangwekkend en populair te maken, als ook 
om U-zelf te sterken en te verstevigen op uw plaats in het 
eerste gelid; maar ook zouden wij wenschen, dat dit boek
werk ter lezing lag in alle bibliotheken, en niet het minst 
in die van de sociale en nationale organisaties. Zooowel de 
eerste als de tweede groep van personen, die van den 
inhoud kennis nemen, zien erin bewezen hóé de S. D. A.P. 
en de Comm. Partij in November 1918 ons zou .... bedot 
en bedrogen hebben, indien de Mannen van het Gezag, de 
Burgers der Orde en de Militairen van Oranje niet pal en 
paraat hadden gestaan ! 

Hoe eendrachtig werkten zij samen : de Ministers en de 
Soldaten, de Autoriteiten en de Organisatie's, de Politie en 
de Volksmassa! Wat laaide de nationale geestdrift op bij 
de zegetocht van H. M. de Koningin op het Malieveld ! 
Wii her.in-Beren in dit jubileum-jaar aan Hare woorden, op 

2 December 1918, tot de vertegenwoordigers der Kath. en 
Christ. Organisaties in het Gebouw van Kunsten en Weten
schappen te 's-Gravenhage gesproken : 

"Wij zijn veilig geweesi in Gods hand. Wij voelen, dat 
,,Zijne leiding aan onze historie gegeven, opnieuw is beves
,, tigd" ! -

* 
Nogmaals voormannen op landstorm en sociaal gebied: 

.leest en propageert dit boek ; vertelt de passages, welke 
"U treffen, verder in Uwe omgeving en op propaganda
" vergaderingen !" 

De inhoud ervan is verdeeld over de volgende hoofd-
stukken: 

I De revolutie in Duitschland. 
II. De Harskamp-muiterij en hare gevolgen. 

III. De actie in het Land 
IV. De bedreiging in de Kamer. 
V. De bedreiging beantwoord. 

VI. De bedreiger wankelt. 
VII. Schaper's moeilijke taak. 

VIII. Het land in beroering. 
IX. Het Rotterdamsch Congres. 
X. De huldebetooging op het Malieveld. 

XI. Het gevaar bezworen. 
XII. De ommekeer. 
XIII. De hulde-betooging der Christelijke Sociale Organi

saties. 
XIV. Besluit. 

Wij kunnen ons levendig indenken, dat de pers der omwen
telings-partijen, zéér verlegen met haar figuur, bij de 
pakken neerzit, als zij dit boekwerk bestudeert. Maar 
tevens kunnen wij ons de nationale trots en het sociale 
zelfbewustzijn van alle ordelievende mannen begrijpen, 
zonder onderscheid van stand of staat, van godsdienst 
of politieke richting, van leeftijd of rang, die in November 
1918 het Staatsgezag en ons dierbaar Vorstenhuis hielpen 
handhaven, en die thans, georganiseerd en voorbehoedend 
paraat bleven en pal zullen blijven staan ! 

GRAAFLAND. 

Kaderlandstorm te Rolduc. 
15 Maart a.s. is het twee jaar geleden, dat de afdeeling 

Rolduc door Luitenant-Adjudant F. Bosch werd opgericht, 
wien het eerste jaar de leiding met succes werd toevertrouwd. 

De resultaten waren als volgt : 
Van de oudste klassen slaagden op 15 en 16 December 

1921 van de 22 candidaten 21. 
Dit schitterend resultaat wekte te Rolduc veel geestdrift 

voor de K D. L. onder de studenten, zoodat kort daarna 
overgegaan werd tot de oprichting van een nieuwe klasse, 
die nog op grooter succes kon boogen, daar eind October 
1922 allen voor geoefend man slaagden. 

lntusschen verschenen de eerste Korporaals, die zich met 
volhardenden ijver toelegden op het sergeants-examen ; een 
te vroeg genomen proef mi8lukte. 

Onder leiding van Sergeant Ouyt werden de oefeningen 
op Rolduc voortgezet en dank zij de voortreffelijke mede
werking van den Zeer Eerw. Heer Directeur en den Zeer 
Eerw. Heer Cramer werd het segeants-examen op 30 
en 31 Januari 1923 afgelegd. 

Van de 7 candidaten slaagden: 
1. F. Allart; 1. P. Schreven; H. J. Weckseler; M. H. 1. 

Weijden en 0. 1. M. Wo!fs. 
Wij betuigen onzen welgemeenden dank aan onzen Com

pagnies-Commandant, den le Luitenant S. van der Kloet, 
die met den tactvollen instructeur Sergeant Guyt, steeds de 
grootst mogelijke zorg aan onze opleiding hebben besteed. 

De a.s. Sergeanten. 
Rolduc, den 4 Februari 1923. 
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Kaderlandstorm. 
Na onze beschouwing over den mobilisatie-kaderlandstorm 

zullen we nu nagaan, hoe zich 't tegenwoordige instituut 
gevormd heeft. 

De bepalingen in het laatste gedeelte van de mobilisatie 
maakte 't vrijwel onmogelijk, dat zich nog iemand kon of 
wilde verbinden bij den Kaderlandstorm. 

Wel verdwenen nog vele vrijwilligers door overgang naar 
militie of 't Reserve-kader. Aan de zomeroefeningen 1920 
namen dan ook nog maar ongevee1 80 vrijwilligers deel en 
alles wees er op, dat de mobilisatie-kader-L.S.M. aan 't 
aftakelen was. 

In Augustus 1920 werd besloten om op 1 September 1920 
op te lichten het vrijwillig Landstormkorps "Karkrlandstorm", 
welk korps afdeelingen zou kunnen hebben in alle plaatsen, 
waar inrichtingen van Hooger Middelbaar en M.U.L.-onder
wijs besronden. Leerlingen van deze onderwijsinrichtingen 
konden zich bij dit Korps verbinden, zoo zij een miriimum 
leeftijd van 16 jaar hadden en lichamelijk geschikt werden 
bevonden. 

Schrijver dezes werd met 't commando over dit Korps belast. 
Doel van het Korps zou zijn den vrijwilligers zooveel 

militaire kennis en kundigheden aan te brengen, dat zij ge
schikt waren voor het bekleeden van een rang. 

Nu was de opdracht om van dit Korps een hechte organisatie 
te maken gedragen door de sympathie van 't intellect, verre 
van eenvoudig, immers de be1 ,mgstelli:-,g voor militaire zaken 
was uiterst gering, de stemming bij het actief- en verlofs
persoi.eel was verre van schitterend en 't behoorde zoo eenigs
zins tnt den goeden toon zich anti-militairist te noemen, al 
wist dan ook eigenlijk niemand scherp omlijnd aan te geven 
wat men hieronder versto11d. 

Onze eerste werkzaamheden moesten dan ook zijn, om 
voldoende medehelpers te vinden bij 't actief- en verlofs
pr.rsoneel in de officiers- en onderoffictersrangen 

Dit moesten mannen zijn voor wien 't goed duidelijk was, 
welk doel bereikt zou moeten worden en die in staat zouden 
zijn om in den moeilijke:1 tijd sympathie voor 't weermachts
vraagstuk aan te brengen; en die tevens voldoende kijk op 
plaatselijken toestand en gezindheid der bevolking hadden, 
om aan te kunnen voelen of met kans op succes de arbeid 
aangevangen kon worden, terwijl zij daarnaast in staat 
moesten zijn om de opleiding ter hand te nemen. 

In de tweede plaats zou er naar gestreefd moeten worden 
contact te krijgen met onderwijs-autoriteiten. Zouden we 
deze niet kunnen winnen voor onze beweging, dan was de 
kans op slagen uiterst gering. 

In de vele jaren, die wij werkzaam waren geweest in 
weerbaarheids- en landstormbeweging hadden we vele 
officieren en onderofficieren leeren kennen, die ons geschikt 
leken voor den rnoeilijken arbeid, zooals die boven geschetst is. 
Toen dit de Heeren gevraagd werd, stelden zij zich allen 
beschikb.:iar en als uitvloeisel hiervan werd op 28 Nov. 1920 
te UtreL ht eene bijeenkomst van deze Heeren gehouden, 
waar vastgelegd werden het doel, en de wijze waarop dit 
doel bereikt zou worde!1. 

Om goed duidelijk te doen zijn, hoe de aanwezigen op 
deze vergadering zich de grondslagen dachten, laten we 
hieronder het volgende uittreksel uit de notulen volgen: 

Doel Kaderlandstorm. Het jeugdige Nederlandsche intellect 
zoover mogelijk brengen op den weg naar de plaats, die het 
krachtens zijn ontwikkeling in de Nederlandsche Weermacht 
zal moeten innemen, met volkomen aanpassing aan de 
bestaande maatschappeliike toestanden. Hiermede kon ieder 
zich vereenigen. 

Noodig is een groote saamhoorigheid, volstrekte eenheid 
van opvatting omtrent de hoofdlijnen volgens welke gewerkt 
wordt, zoodat bijv. rndien van buiten af omtrent eene af
deeling onjuiste berichten verspreid worden, deze door ieder 
kunnen worden tegengesproken, indien zij d@ hoofdlijnen 
betreffen. 

De Korpscommandant, de oudste, dekt met zijn gezag ten 
allen tijde zijne officieren. 

Een en ander sluit natuurlijk verschillen in details en kleine 
onjuistheden niet uit. Uit de gedachtenwisseling kwam de 
vraag naar voren, hoe de houding diende te zijn, waar 
tegenwerking succes uitsloot. In dit geval zou tijdelijk het 
werken geheel gestaakt worden en de krachten elders aan
gewend, tot de omstandigheden, ook door de ontwikkeling 
van den Kaderlandstorm op andere plaatsen, beter werden. 

Propaganda voeren. De wijze van propaganda voeren 
zal plaatselijk geregeld worden. Bij de propaganda de jonge
lui zoo min mogelijk uit de omgeving halen, waarin zij 
gewoonlijk verkeeren; dus ze opzoeken op de scholen en 
dan ze door hunne leeraren bereiken. Er rekening mede 
houden, dat de beste propaganda door de jongelui zelf ge
voerd wordt onder hunne vrienden. Uiteraard zorgen, dat 
alle inlichtingen volstrekt juist zijn en dat niet meer wordt 
toegezegd, dan kan gegeven worden. 

Wijze van opleiding. Deze moet zoo zijn, dat van de 
vrijwilligers denkende soldaten gevormd worden. De Kader
landstormers moeten begrijpen, waarom iets op een bepaalde 
manier gebeurt. Zoodra mogelijk moet de vrijwilliger voorkomen 
en zt-lf verrichtingen commandeeren en uitleggen. Met de 
leiding van de onderwijzers helpt dit zeer hem te leenen 
zich van alles rekenschap te geven. De tucht moet gebaseerd 
zijn op vertrouwer., het karakter en de ervaring van den 
meerderen; niet op angst. 

De instructeurs moeten paedagoog zijn en goede vakkennis 
bezitten. 

Hunne diensten dienen behoorlijk beloond. 

Sloterdijk. KLEIN. 
Reserve-Kapitein. 

Abonnementsprfjs 
Tweede Halve Jaargang. 

*,/'' 2ij, die zich op den tweeden kalven jaargang van 
dit maandblad abonneeren, (dus van No. 7 tot en met No.12) 
behoeven slechts f 0.625 te betalen. Zij, die daarbij den 
wensch te kennen geven om alle verschenen nummers (dus 
vanaf No. IJ te ontvangen, voor zoover de voorraad strekt, 
betalen natuurlijk den vollen prijs, zijnde f 1,125 • 

Redactie en Administratie. 

Het Landstorm-Korps "Limburgsche Jagers". 
(Organisatie, Groepeering, Encadreering, 

Propaganda, Schietoefeningen en Schietwedstrijden). 

De bijzondere landstorm-vrijwilligers van ons land vor
men vele Korpsen. Van dit aantal Korpsen is het Korps 
Limburgsche Jagers het meest Zuidelijke en omvat de ge
heele provincie Limburg. Het is sterk ruim 4000 hoofden, 
verdeeld in 16 gewone en twee Depot-Compagnieën; deze 
zijn geformeerd tot 4 Bataljons, welke de namen voeren : 
Bataljon Venlo, Roermond, Sittard en Maastricht, zij wor
den zoo noodig twee aan twee gegroepeerd, ieder met éèn 
Depot-Compagnie tot een Noo,delijk en een Zuidelijk Korps-
gedeelte. . 

Ieder Bataljon en ook de saamgevoegde twee bataljons, 
hebben een eigen staf, waartoe behooren, behalve de Com
mandant en zijn Adjudant, de Officier van Gezondheid en 
de Verplegingsofficier. De Depot-Compagniën zijn gevestigd 
te Roermond en te Maastricht. 

De encadreering is goed te noemen. Evenwel lettende op 
de taak en de diensten, welke van iederen troep belast met 
de handhaving der orde gevergd worden, kan de sterkte 
aan officieren en onderofficieren, bijna niet groot genoeg 
zijn. Iedere kleine wacht, patrouille, convooi of geleide eischt 
zijn commandant. Dit is dan ook de reden, dat aanmelding 
van vrijwilligers noodig is, teneinde : 

1 e. de jaarlijksche afvloeing te dekken; 
2e. het korps te versterken ; 
Want hierbij geldt ongetwijfeld het gezegde : "Stilstand is 
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achteruitgang". Doch noch in sterkere mate dan vrijwilligers, 
zijn noodig Officieren en Kader. Zij mogen niet achter
blijven, niet langer talmen. Het Korps heeft hen noodig, 
en zij hebben tot eervolle taak doch niet minder tot dure 
plicht, toe te treden. De toegetreden vrijwilligers, de sol
daten, die vroeger bij het leger onder hunne bevelen hebben 
gediend, verwachten natuurlijk deze meerderen, voor zooverre 
zij tot het verlofspersoneel behooren, ook hier aan te treffen. 

Van hen wordt verwacht goede aanvoering en wel
overwogen leiding bij het zich onverhoopt voordoen van 
moeilijke omstandigheden in den lande. 

Hier is er propagandawerk voor de Plaatselijke Landstorm
Commissiën ! En wel van de beste soort! Geen dezer Com
miss1en in Limburg moet genoegen willen nemen 
met zijn arbeid, alvorens een of meer nieuwe Kaderleden 
schriftelijk te hebben opgegeven aan den Secretaris Jhr. 
Oraafland te Buggenum dan wel aan den Korps-Comman
dant der Limb. Jagers te Maastricht. Mede door steun dezer 
plaatselijke commissiën zal dan ook in elke plaats zich een 
goed kaderlid beschikbaar stellen voor Afdeelingscomman
dant. In deze Afd. Ctn. zal deze Commissie vinden de per
sonen, geschikt tot instructeur bij de schietoefeningen en 
zelfs mogelijk ook als .]eider". 

Nimmer is het Korps volmaakt; stE:eds eraan arbeiden, 
voortdurend naar verbetering streven, immer trachten hoo
ger peil te bereiken, dit zij het gemeenschappelijk doel, 
waardoor gesterkt wordt de schoonste strekking van ons 
bestaan n. 1. "De preventieve kracht die van het Korps moet 
uitgaan". 

De schietoefeningen en de schietwedstrijden van 1923 
moeten en zullen goed slagen, dit nemen wij ons allen voor ! 
Zonder uitzondering geven we onze volle medewerking, 
zoowel commissieleden, als officieren, kaderleden en man
schappen. Steeds welgemoed en eensgezind zullen allen deze 
oefeningen en wedstrijden getrouw bijwonen; dan zal het 
schietseizoen 1923 schitterend slagen, dan zal ons Limburgsch 
Korps steeds in bloei toenemen, tot heil van ons Gewest, 
van ons Vaderland en van ons geliefd Vorstenhuis. 

COENEGRACHT, 
Majoor-Commandant 

v h. Landst.-Korps Limb. Jagers. 

Verkeerde Nummering. 
*,/ Door een zet/out was het December-nummer van dit blad 
met 6 en het Januari-nummer met 7 genummerd. Dit moet 
resp. zijn 5 en 6. Zij die hunne nummers bewaren gelieven 
dit te veranderen. 

Een en ander omtrent den zuinigheidsrit 
Berlijn-Amsterdam. 

(Slot) 

De controleurs gmgen ten deele mede met de waaens, die naar 
Berlijn afmarcheerden en ten deele met den trein. b 

Vrijdags gingen wij per trein naar Berlijn, waar wij bij aankomst 
den heer Rozendaal aan het station Zoölogischen G arten aantroffen 
om ons te ontvangen. 

In den loop van Zaterdag en Zondag zouden de waaens alle in 
Berlijn aankomen, terwijl voor Zondag een vergadering b was belegd 
met de deelnemers en controleurs, waar gelegenheid zou bestaan 
alle nog duistere punten in het reglement en de overige bepalingen 
te bespreken en met elkander kennis te maken. Tevens werden bij 
die gelegenheid de controleurs definitief ingedeeld en de vlaggen, 
nummers en contróleboekjes uitgereikt. 

Als hoofdcontroleur viel mij de taak ten deel die vergadering 
in de Automobielclub te presideeren. Na een bespreking van ruim 
een uur, waarbij bijna alle deelnemers tegenwoordig waren, was 
alles in gemeen overleg in bevredigenden zin geregeld. Tijdens de 
vergadering kwam een der deelnemers mededeelen, dat op weg 
naar Berlijn zijn wagen door een defect aan het stuur tegen een 
boom was gekomen met het bekende gevolg. Alle ingeschrevenen 
waren niet opgekomen zoodat den volgenden dag aan den start 
slechts 13 deelnemers van de 19 present waren. 

Maandag 10 Juli om 6 uur 's morgens zou gestart worden op 
de A.V.U.S. baan, waartoe de deelnemers en controleurs om 5 uur 
aldaar present moesten zijn. 

Een aardige verrassing wachtte ons daar. De Peters-Union banden 
fabriek had hier n.l. een wel aangericht ontbijt klaar gezet, waar 
van alles te krijgen was en waarvan dankbaar gebruik gemaakt 
werd, omdat velen in hun hotel zóó vroeg niets konden krijgen. 

Het oponthoud door 't telaat komen van de benzine en het 
maken van foto's en cinema-opnamen, maakte de gelegenheid om 
van dit ontbijt te profiteeren nog gunstiger. 

Na een dankbetuiging aan de Peters Union door den ingenieur 
Rozendaal en de uitreiking aan iederen bestuurder van een gelnks
varken door Mevr. Rozendaal, een heel aardige attentie, ving het 
starten aan in volgorde van de nummers der wagens. 

Het eerste gedeelte (9 K.M.) was een snelheidswedstrijd op de 
A.V.U.S. (Grünewald) racebaan, na afloop waarvan een ieder vrij 
was te rijden zooals hij zulks zou wenschen mits den aangegeven 
weg VJlgende. 

Door "Peters Union", ,,Continental" en "Selve" was op 
uitstekende wijze, ieder voor een gedeelte, gezorgd door beweg
wijzering van het traject., het.geen een groot gemak opleverde 
vooral, omdat juist op die punten die moeilijkheden zouden op
leveren, zooals o.a. in de steden e.d. gezorgd was, dat de weg 
duidelijk was aangegeven. Bovendien was door de zorgen van de 
Continental voor ie<leren bestuurder en controleur een kaart van 
den geheelen weg vervaardigd, waarvan wij heel veel nut hebben 
gehad. 

Verzuimen wij voorts niet te vermelden, dat aan de deelnemPrs 
elk een exemplaar van het nieuwe Continental Handboek met atlas 
werd uitgereikt, waarvan wij de keurige uitvoering en practische 
inrichting hier wel niet nader behoeven te beschrijven. 

In Hannover. het eindpunt vom den eersten dag, wachtte ons 
een nieuwe verrassing. Reeds even buiten de stad werden wij op
gewacht door een van <le H eeren der Continental-bandenfabrieken. 
Nadat de tijd van aankomst gestopt was, werd gewacht tot het 
grootste gedeelte der deelnemers verzameld was, waarna onder 
leiding van de heeren der fabriek, in optocht door de stad naar 
de fabrieken gereden werd. 

Hier aangekomen werden wij officieel ontvangen en werd ons 
in de schitterende zalen van deze reuzenfabrieken een lunch aan
geboden, waarbij de directeur, de heer Tischbein, zelf mede aanzat. 
Het behoeft nauwelijks gezegd te worden dat deze ontvangst door 
allen zeer op prijs ge,teld werd en dat de heer T. onzen dank 
werd betuigd. Na de lunch werd een foto genomen in de prach
tige hal, waarna een korte rondgang door de fabriek plaats had 
besloten met een thee in dezelfde zaal, waar wij lunchten. Hier 
hield de intusschen aangekomen beer Rozendaal een keurige speech 
in het Duits, h om het bestuur van de fabriek nogmaals onze 
erkenteltjkheid te betuigen, waarna weder werd afgemarcheerd om 
na een korte rondgang door de stad naar de garage te gaan, waar 
benzine en olie bijgevuld werden, onder toezicht van de controleurs. 

Den volgenden d8g werd wederom een vroegtijdig uur vastge
steld om te starten, hetgeen even buiten de stad zou plaats hebben. 

Aangezien er slechts weinig wind was en orn de minuut gestart 
werd, bleek de toestand al spoedig onhoudbaar te worden. De stof 
toch was zoo dicht en bleef zoo lang hangen, dat het nu en dan 
levensgevaarlijk was. Op 't laatste oogenblik ontdekte men dikwijls 
pas tegenleggers, die uit cte stofwolken opdoken. Drit hier dan ook 
geen ongelukken gebeurd zijn, is meer geluk dan wijshód. 

Besloten wPrd dan ook om bij Paderborn, waar wij een koud 
buffet van de Selve-fabrieken zouden vinden en waarv011r een vaste 
tij.l voor alle deelnemers was aangegeven, een langer halt zou 
worden gemaakt, die afgetrokken werd en waarbij een zoodanige 
regeling getroffen werd, dat de deelnemers met veel grooter tusschen 
ruimte startten. 

Als meeldragers verschenen controleurs en deelnemers aan het 
in een landweg naast den hoofdweg aángerichte buffet van de 
Selve fabrieken, een buitengewoon aangename verrassing na het 
vroegtijdig ontbijt in Hannover waarvoor dan ook onze hartelijke 
dank werd betuigd. 

Van daar ging het in een rit door naar de Duitsche grens, waar 
de Zollmeister den tijd van aankomst opnam en alle medewerking 
verleende om de grensformaliteiten zoo vlug mogelijk te doen 
verloopen. 

De N ederlandsche grenscontrole, die bij Zevenaar vlak bij de 
Duitsche grens gelegen is, verleende ook alle medewerking.Zij die ben
zine of olie noodig hadden konden hier bijladen, terwijl de heer 
Boom Jr. aanwezig was om de deelnemers voor het laatste stuk 
door Nederland te starten. 

De aankomst in Amsterdam had vele toeschouwers naar het 
Leidscheplein gelokt, waar voor Trianon het eindpunt was. Overal 
zag men fotografen en bioscoop opnemers loeren om de met tusschen-
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poozen aankomende wagens te vereeuwigen. Na gecomplimenteerd 
te zijn door de verschillende autoriteiten ging het dan naar de 
garage om nauwkeurig de bezine tanks weder geheel te vullen, 
waarna de controleurs hun gegevens inleverden. Het wa~ een genot, 
na den enorm stoffigen rit, om zich gedurende den tijd die ons 
nog vóór het slotdiner overbleef eens te kunnen verfrisschen. 

Onnoodig te zeggen dat het diner in l'rianon, dat den deel
nemers en controleuis en andere genoodigden door den heer Boom 
werd aangeboden een allergezelligst verloop had, te meer ook waar 
de geheele rit zonder persoonlijke ongelukken voor deelnemers 
controleurs en passagiers was verloopen. 

Door de vrij groote berekeningen, die voor het vaststellen van 
den uitslag noodig waren, was het niet mogelijk dien avond nog 
de behaalde resultaten mede te deelen. 

's Oavenhage. B. TEN BROECKE HOEKSTRA. 
Kapitein der Infanterie 

ged. bij den Motordienst. 

Propageert dit Maandblad! 

Adverteert in dit Maandblad! 

Leger in Nederlandsch-lndië 
Dienstneming als Adspirant-Onderofficier. 

• Ongehuwde Nederlanders kunnen bij de Koloniale Reserve 
te Nijmegen opgeleid worden tot sergeant der Infanterie, zoo
lang in dien rang in Indië nog een overcompltet bestaat, wordt 
men als sergeant-titulair en ongehuwd uitgezonden. 

Toelatingseischen zijn: 
Goed gedrag, rekenen met geheele getallen, tiendeelige 
en gewone breuken, kennis van het metriek stelsel, lezen 
en schrijven der Nederlandsche taal en aardrijkskunde 
van Nederland. 

Leeftijd van 17 tot en met 24 jaren. 
Gedurende de opleiding een wekelijksch zakgeld van f. 1 .40, 

f. 2,10 en f. 2,80-
Aanmelding voor den Cursus, die in April a.s. begint, vóór 

6 Maart middels eigenhandig geschreven brief, gericht aan den 
Comma r. dant der Koloniale Reserve, aan wien nadere inlich
tingen kunnen worden verzocht. 

Na aanmelding heeft voor degenen, die daarvoor in aanmerking 
komen, in Maart de oproeping plaats om te Nijmegen te worden 
gekeurd en geëxamineerd, onder mededeeling welke papieren 
moeten worden medegebracht. 

Reisgeld wordt teruggegeven. 112 

•••••••••••••••••••••• 
Ter perse om dezer dagen te verschijnen een drietal 

voordrachin op muziek voor zang en piano: 

1. Boer en Ambtenaar 
Voordracht voor '.2 heeren. Prijs per ex . f. 0.40 

2. Een vergissing 
Voordracht voor 1 heer. Prijs per ex. f. 0.30 

3. Een slachtoffer van de politiek 
Voordracht voor 1 heer. Prijs per ex. f. 0.30 

De drie voordrachten te samen f. 0.75. 

Toezending uitsluitend na ontvangst van het bedrag. 

F. JALINK Bz., 

Apollolaan 13, Apeldoorn. 
Postrekening No. 34656. 113 

·•~••·T••~·~~•••••••~~ 

FIRMA G. RUIJS 
UNIFORMKLEEDING & CIVIEL 

ONDER GARANTIE 

GUNSTIGE BETALINGS-CONDITIES. 
REIZIGERSBEZOEK OP AANVRAGE. 11s 

GASTHUISSTRAAT 16 -·- VENLO. 

r J. C. RAMING, VENLO ~ 
EENIG ADRES IN NOORD-LIMBURG VOOR 'TINKOOPEN VAN 

MANUFACTUREN, DAMES- EN KINDERCONFECTIE 

BEDDEN EN TAPIJTEN, SLAAPKAMERMEUBELEN 

~ETE WONINGINRICHTINGEN '1 

Valuas l 
Mosa ~ 

Rijwielen 

Naaimachines - Waschmachines 
Vraagt prijscourant bij 

de vertegenwoordigers of rechtstreeks bij 

Jac. F ranssen & Zonen 
VENLO. 

HOEDEN, PETTEN 
GUMMI-BOORDEN - DASSEN, 

STRIKJES - BRETELS - ENZ . 

116 

H. LINA : VENLO 
TELF. 623. - KLAASTRAAT 4 - TELF. 623. 

REGENJASSEN. 
KEPl'S EN PUTTEES. 

115 1 

L. WINTERS-DROST· 
~~~G::9~~ 

MILIT AIRE~KLEEDING 
GvGvCrveroeroeroCroGvGi)Cro 

VLEESCHSTRAA T 65 
114 
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Het Regeeringsjubileum van H. M. de Koniugin. 
Wanneer dit exemplaar verschijnt, zijn de meeste landstorm

afdeelingen of plaatselijke commissiën bezig om handteeke
ningen te verzamelen, welke de Nationale Landstorm 
Commissie dit jaar aan Hare Majesteit de Koningin ter 
gelegenheid van Haar Regeeringsjubileum zal aanbieden. 

D~ze, onze hulde-betooging verschilt wel zeer in vorm 
en wezen van de vele anderen, welke allerwegen in den 
lande zoo spontaan en zoo sympathiek worden georganiseerd. 

De onze mist den uitwendigen luister van optochten, 
den feestelijken klank van zang en muziek en niet het 
minst de reëele kostbaarheid van een jubileum-geschenk. 

De onze moest sober, streng en... blijvend zijn. Door 
onze handteekening te plaatsen, blijven wij steeds herinnerd 
aan onze belofte, welke een man en zeker een militair nooit 
verbreekt. 

Een optocht trekt voorbij en is verdwenen, een geschenk 
heef t iets onpersoonlijksch: het komt uit een gewest of een be
volkings-groep. Muziekklanken vervliegen, gezang verstomt. 
Maar onze hulde heeft iets eigens en iets typisch, iets wat 
blijft. Met onze hanteekening bezegelen wij nogmaals, dat 
onze Koningin op ons kan blijven rekenen, vooral en bij
zonderlijk als de Staatsorde in gevaar is en Haar Troon 
zou bedreigd worden. 

Wij bevestigen door die handteekening, dat wij mannen 
van het Gezag en van .... het Geweer zijn, maar dat Geweer 
ter handhaving van dat Gezag slechts in de uiterste nood
zaak zullen gebruiken, doek dan ook onversaagd en zonder 
pardon. 

Wij zijn een korps, dat voorbehoedt en nimmer zal pro 
voceeren ! 

Dagen echter wanordelijken het Staatsgezag uit, dan 
blazen onze hoornblazers "verzamelen"; beramen die wan
ordelijken een aanslag op onze Koningin en het Staats
gezag, dan schouderen wij de geweren en marcheeren af; 
willen die wanordelijken tenslotte met geweld vermeesteren, 
wat ons, gewapende ordelijken (en met ons het grootste 
gedeelte der Nederlandsche bevolking) het hoogste en het 
heiligste is, dan klink bij ons het verschrikkelijk com
mando: ,,vuur!'' 

Geen minuut eerder en door geen man te vroeg zal dat 
vuur zijn plicht doen, omdat het dan eerst MOET en MAG 
en de wanordelijken het dan aldus zelf gewild zullen hebben'. 

Hoofdredacteur: JHR.J. GRAAFLAND te Buggenum (L.) 

T el Int. No. 14 te Haelen, alleen op werkdagen van 

9 - 12, 2 - 3½ en 6-7 uur; postrekening te Roermond 

No. 67535. 

Redacteuren : VAN AGT te Eindhoven en VAN GENK, 

te Achtmaal. 

Dat is zuiver-Nederlandsch en het spijt ons te moeten 
bekennen, dat in dezen tijd van malaise en degeneratie dat 
zuivere Nederlandsch, d. w. z. een scherp omlijnde uitdruk
king van wat men wil en hoe het moet, te veel en te vaak 
ontbreekt, vermoedelijk uit angst, slapheid en gebrek aan 
zelfrespect. 

Beschouwen wij aldus de mentaliteit van ons korpsen, 
welke doordrongen van de uiterste Limburgsche grenzen tot 
in de zee-dorpjes der Wadden-eilanden, en van den Achter
hoek tot in de landen van duinen en dijken, dan maken 
wij door onze mentaliteit en door onze organisatie een 
revolutie feitelijk onmogelijk: immers zoolang wij in reserve 
liggen, zullen de wanordelijken rekening met ons moeten 
houden . 

* 
Wij kunnen niet nalaten om alle personen, die behooren 

hun handteekening te plaatsen, dus zoowel de bijzondere 
landstorm-vrijwilligers als die van den spoorwegdienst en 
van _den motor- en vaartuigendienst, dringend te verzoeken 
niet alleen duide lijk te teekenen, maar ook ter wille van 
de kunstwaarde der albums, welke uit de verspreide 

vellen zullen ontstaan, zindelijk te werk te gaan en niets te 
beschadigen, mede uit eerbiedige hoogachting ten opzichte 
van Hare Majesteit de Koningin. 

Eenmaal gereed, zullen de 4 of 5 albums met de 40.000 
à 50.000 handteekeningen in het Huisarchief van onze 
Koningin prijken als een onvergankelijk bewijs van Hare 
trouwe vrijwilligers, die bij het regeerings-jubileum hunner 
Vorstin hun belofte, gegeven als mannen.van Eer en Trouw, 
bezegelden met hun kloeke en krachtige HANDTEEKENINO. 

GRAAFLAND. 

Militairisme ? 
*/k Tegenwoordig ztjn, tegenover <J,e voorstande,s van 

een eenzijdige, volledige ontwapening, allen die een leger, 
hoe klein ook, noodig achten, MILITAIRISTEN. 

Mgr. Dr. Nolens in de Tweede 
Kamer, d.d. 21 November 1921. 

c NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 
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Kan Nederland voldoende weerbaar blijven? 
1. Taak eener Nederlandsche weermacht. 

,, Weg met onze weermacht" roepen de sociaal-democraten. 
"Onze weermacht moet worden afgeschaft", zegt de utopist 
die uit afgrijzen voor hetgeen de laatste oorlog vertoonde: 
geen soldaat en geen kanon meer kan zien. 

"Onze weermacht moet zoo spoedig mogelijk worden 
geliquideerd", meent de kortzichtige duitendief, die denkt 
aan den oogenblikkenlijken toestand van zijn geldbeurs en 
niet aan de toekomst van het land 

Maar, merkt de Vaderlander op, gelooven jullie dan, dat 
gevaar voor het uitbreken van oorlogen is buitengesloten; 
g~!ooven jullie de ligging van Nederland zoo gunstig, dat 
WIJ onder alle omstandigheden buiten een uitbrekend conflict 
zullen blijven? 

Neen, neen, antwoorden de anti-militairisten van diverse 
pluimage, dat gelooven wij niet. Jullie zult ons niet schaak
mat zetten. Wij oordeelen even nuchter als jullie. Wij oor
deelen zelfs nuchterder. Jullie wilt, dat Nederland weerbaar 
blijft; wij zeggen, dat Nederland niet weerbaar blijven kan. 

Wat zijn ze verheugd met hun versleten motief. Het klinkt 
zoo goed, zoo practisch-Nederlandsch. Maar het is valsch, 
door en door valsc!z. 

Zeker, wanneer Nederland kwam te staan alleen tegen
over een groot, zwaar bewapend land, dan zouden we 
onherroepelijk het onderspit moeten delven. Dan zou de 
weerstand van onze strijdkrachten worden gebroken, indien 
de vijand voldoende bloed en voldoende geld ervoor offerde. 

Doch daar gaat het niet om. Nederland behoeft niet zoo 
weerbaar te zijn, dat het met succes kan strijden tegen 
eene Europeesche grootmogendheid. Een aizonderlijke oorlog 
van ons land met een grooten nabuursfaat is ondenkbaar. 
De ligging van ons land tusschen groote rijken, wier be
langen dikwijls zeer uiteenloopen, is aan den eenen kant 
gevaarlijk, maar aan den anderen kant buitengewoon veilig. 
Zij is gevaarlijk, daar we ons, zooals in den laatsten oorlog, 
spoedig omringd kunnen zien door oorlogvoerenden. Zij is 
buitengewoon veilig, omdat niemand naar ons de hand kan 
uitsteken zonder dat anderen daardoor ernstig worden be
dreigd. Het is uitgesloten, dat wij door een staat worden 
aangevallen, terwijl de overige rijken als toeschouwers op
treden. 

Nederland, bedreigd door de legers, die de Fransche 
politiek steunen; Nederland in handen van Engeland; 
Nederland een willoos werktuig van een vernieuwd Duitsch
land! Het zijn ongerijmdheden. Geen der ons omringende 
staten kan toestaan, dat we in de macht komen van een 
der andere grootmogendheden. En daarom is het uitgesloten, 
dat wij, alleenstaande, een oorlog zouden moeten voeren. 

Onze weermacht moet in staat zijn een meer of minder 
belangrijk deel der strijdmachten van een der ons omringende 
mogendheden te binden, waardoor onze eventueele bond
genooten gemakkelijker met een tegenstander kunnen 
afrekenen. 

Wanneer Duitschland in Augustus 1914 ook de neutraliteit 
van ons land had geschonden, dan zouden een aantal 
Duitsche legerkorpsen noodig zijn geweest om ons terug 
te werpen achter onze natuurlijke verdedigingsmiddelen, de 
rivieren en lage, waterrijke terreinen. Maar dan zouden ook 
daarna die legerkorpsen door onze strijdkrachten zijn 
vastgehouden. 

Had Duitschland ons grondgebied geschonden zonder 
direct de hoofdmacht van ons leger aan te pakken, dan 
- we kunnen er zeker van zijn - zou dat leger in de 
richting van den indringer geworpen zijn om hem te toonen, 
dat Nederland weet, wat plicht en eigenbelang vorderen. 

Maar Duitschland kon in Augustus 1914 geen legerkorpsen 
missen. Had het toen eenige korpsen meer op het Westfront 
gehad, dan had het wellicht terstond met zijn vijanden 
kunnen afrekenen. Had het toen nog een aantal korpsen 
moeten missen, dan zou het er in den strijd in Noord-
Frankrijk niet gunstig voor hebben gestaan. · 

Was Nederland toen door Duitschland in den oorlog be-

trokken, dan zouden de Engelschen hier hunne troepen aan 
land hebben "kunnen zetten, zou de kring om Duitschland 
nog meer ZIJn samengetrokken eu zouden de in te nemen 
fronten nog grooter zijn geweest. 

Duitschland moet later in den oorlog gehu::,kerd hebben 
naar onze havens om vandaar uit Engeland te kunnen 
bestoken. Zorg voor den levensmiddelentoevoer zal Duitsch
land niet van een binnendringen in ons land hebben doen 
afzien, want Engeland liet slechts weinig naar ons door. 
Waarom deed Duitschland geen greep naar onze havens, 
naar onze producten, naar onze veestapel? Omdat het geen 
voldoende sterke troepenmacht kon inzetten. 

De feiten spreken voor zich. Mocht in West-Europa te 
een of and~ren tijd een nieuwe oorlog uitbreken, dan Qullen 
de verhoudmgen wellicht anders zijn dan in 1914-1918, 
m_aar ook dan zal een Neaerlandsch leger invloed kunnen 
uitoefenen op den loop der krijgsgebeurtenissen. 

Een leger, in staat zich te verzetten tegen vrij belangrijke 
strijdkrachten, is een waarborg voor het behoud van den vrede. 

Had Ned_erland in 1914 geen leger gehad, dan - het is 
voor een ieder begrijpelijk - zou ons grondgebied mede 
het tooneel van den strijd zijn geworden. Duitschland had 
toch niet kunnen gedoogen, dat op zijn Westelijke flank 
een onbeschermd gebied met uitstekende havens kwam te 
liggen. Engeland had toch niet in onafgebroken spanning 
kunen afwachten of Duitschland de Nederiandsche havens 
al of niet zou bezetten. Engeland zou geen man naar Frankrijk 
hebben durven zenden. 

Het is dan ook niet boud om te beweren, dat de Neder
landsche weermacht in 1914--1918 Nederland buiten den 
krijg heeft gehouden; het is niet boud te verklaren, dat 
Nederland zonder weermacht strijdtooneel zou zijn geworden. 

De rol, die ons leger in den volkerenstrijd heeft gespeeld, 
is in het bovenstaande in algemeene trekken aangegeven. 
Zij kwam meer in het bijzonder tot uiting bij den inval der 
Duitschers in België. 

De Belgen verlangen een deel van onze provincie Limburg, 
omdat zij zich, naar hunne meening, anders niet voldoende 
naar het Oosten beveiligen ku11nen. Maar vergeten zij dan, 
dat in Augustus 1914 hun Noordelijke vleugel was aan
geleund aan voor de Duitschers onbegaanbaar terrein? De 
Nederlandsche weermacht dekte indirect het Belgische leger 
op de Noordelijke flank. 

De beteekenis van ons leger in den oorlog 1914-1918 
was geen geringe. Dit feit wordt tegenwoordig nog al eens 
vergeten. 

Nu zijn er misschien personen, die zullen zeggen: ja er 
schuilt wel iets waars in het bovenstaande, maar wat heeft 
België als klein land gepresteerd in den krijg? Dat land 
werd erin betrokken en de weermacht werd weggeschoven 
door de Duitsche legermachten. Zou Nederland het er beter 
afbrengen? 

Men moet niet vergeten, dat het Belgische leger in 1914 
midden in een reorganisatie verkeerde en dat het tegen
stand moest bieden aan de groote legers, bestemd om met 
Frankrijk af te rekenen. Nu is het wel waar, dat wij bijna 
altijd aan het reorganiseeren zijn, maar daartegenover staat, 
dat wij een nevengevechtsterrein zullen vormen. Wij kunnen 
niet "en passant" worden aangevallen; wij hebben door 
onze ligging recht op eene afzonderlijke behandeling, op 
afzonderlijk optredende strijdkrachten. Bovendien zijn onze 
terreinen sterk; we hebben natuurlijke hindernissen, geduchter 
dan eenig ander land. 

En dan, heeft België zoo weinig gepresteerd? Heeft het 
aanvankelijk geen dienst gedaan als dekking van de samen
trekking der Noordelijke Fransche legers? Heeft het niet 
in de meest kritieke dagen heldhaftig het terrein gehouden 
tusschen het Fransche leger en de zee? Is het niet aan den 
steun, dien het Belgische leger aan de zaak der geallieerden 
gaf, te danken, dat België op elk gebied krachtig uit den 
oorlog trad? 

Men kan denken zooals men wil over de buitenlandsche 
politiek, die Belgie nu voert, men zal moeten erkennen, dat 
België zeer spoedig na den oorlog zich weer heeft opgericht. 

l 
L 
I. 
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Dat heeft het te danken aan de energie zijner bewoners, 
maar die energie was opgewekt door den strijd, dien het 
om het bestaan had te voeren. Wanneer het zijn plicht had 
verzaakt, zou het zijn afgezakt, zou het futloos zijn geworden. 

Dit mogen zij bedenken, die van meening zijn, dat wij 
het wel zonder weermacht kunnen stellen, indien de ons 
omringende rijken zooveel belang hebben bij onze onafhanke
lijkheid, zoodat zij er dan wel voor zullen zorgen. 

Diezelfde personen mogen dan tevens bedenken, dat men, 
indien wij niet weerbaar zijn, zal vechten om ons en niet 
voor ons en_ bovenal, dat zal worden gevochten bij ons. 

Wij moeten voldoende weerbaar blijven in het Europeesche 
huis, dat veel weg heeft van een kroeg in de Far-West, 
waar elke bezoeker de revolver in den zak draagt. 

Wij kunnen voldoende weerbaar blijven, omdat aan onze 
weerbaarheid geen onzinnige eisclzen worden gesteld. 

Blijven wij voldoende weerbaar, dan hebben wij een vrij 
groote zekerheid de neutraliteit te kunnen handhaven. 

Blijven wij niet voldoende weerbaar, dan zal er in eenen 
toekomstigen oorlog worden gevochten om ons en bij ons, 
dan zal er bij den vrede worden onderhandeld over ons en 
zonder ons . 

Ginneken. VAN SLOBBE, 
Kapitein der Infanterie. 

~ evaar voor te grooten druk. 
Teneinde de consolidatie van den Bijzonderen Vrijwilligen 

Landstorm mogelijk te maken, is de eenvoudige gedachte 
in de practijk verwezenlijkt. n. 1. dat de onderdeelen niet 
van uit één centraal punt moeten worden geleid en verzorgd, 
maar dat de belangen daarvan zooveel mogelijk plaatselijk 
dienen te worden behartigd. Daarvoor zijn de Plaatselijke 
Landstormcommissiën voor zooveel noodig versterkt, is 
haar aantal uitgebreid en is er uit de vrijwilligers van elke 
plaatselijke afdeeling iemand aangezocht om als plaatselijk 
leider op te treden. 

Uitgegaan werd van de gedachte, dat wat overal gevonden 
wordt in het sterk uitgebreid vereenigingsleven van allerlei 
schakeering, n. 1. de ambitie om voor zaken van algemeen 
nut een deel zijn_er krachten vrijwillig en belangeloos te 
geven, ook in den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een 
factor is, die niet ongebruikt mocht worden gelaten. 

Het st,even om van uit één bureau steeds meer regelend 
op te tteden, verlamt op detz duur alle initiatief en alle 
spontane belangstellinf{. 

De verkeerde werking van dit streven was reeds hier en 
daar aan het licht gekomen, doch bijtijds is de goede 
richting gekozen, zooals hierboven is uiteengezet. 

Het zal misschien niet voor ieder geheel duidelijk zijn, 
welke de werkzaamheden zijn, die een plaatselijk leider 
zooal zou kunnen verrichten. 

Ze zijn niet in een bepaalde instructie samen te vatten, 
en wel daarom niet, wijl de functie niet die is van gezag 
en gehoorzaamheid. 

De taak als plaatselijk leider wordt dan ook in geen enkel 
geval beheerscht door de militaire dienstverhouding. 

Zij is een geheel vrijwillige, zooals het voorzitterschap 
ener vereeniging dat is. Maar daarom is de functie ook 

zooveel te mooier om waar te nemen. 
Juist het karakter van eigen ongedwongen ambitie maakt 

vindingrijk om wegen te zoeken, waarlangs het belang van 
e plaatselijke afdeeling kan worden gediend, en daardoor 

de geheele organisatie, ten belange van het Nederlandsche 
Volk en het Huis van Oranje. 

Het is daarom in 't geheel niet gewenscht om te trachten 
in bijzonderheden aan te geven, waarin de werkzaamheden 
liggen, welke aan het plaatselijk leiderschap zijn verbonden. 
Zij omvatten alles, wat naar de plaatselijke gesteldheid kan 
dienen om de afdeeling in stand te houden en uit te breiden. 

Dat is de buitenste grens. 
En de engste kring, waarbinnen die werkzaamheden 

vallen, is het aanhouden en bijhouden van het register, 

waarin de namen der Vrijwilligers opgenomen zijn en de 
medewerking aan de voorbereiding van de plaatselijke wed
strijden en vergaderingen, welke dienen om den band onder
ling te bewaren. 

Tusschen deze twee grenzen ligt een ruim veld, voor 
eigen initiatief en ambitie. En het is een verblijdend ver
schijnsel, dat het inzicht der Nationale Landstorm Commissie, 
welke het voor het vastleggen van een consolidatie-systeem 
uitging van bovenontwikkelde gedachte, in de practijk alles
zins juist en doeltreffend is gebleken. 

Er moet echter steeds ruimte blijven voor eigen initiatief 
en voor spontane ambitie, en alles m11et met kracht worden 
geweerd, wat er ongemerkt toe leiden zou, dat de ver
houding tot de plaatselijke .leiders zou ontaarden in een 
militaire dienstverhouding. 

Voor het met vette letters stellen van deze waarschuwing 
voor de toekomst is reden. 

Met de technisch-militaire organisatie zijn in vele verbanden 
belast officieren en onderofficieren van het actieve leger, 
die bij de beperktheid der financieele middelen niettemin 
gehouden zijn zorg te dragen dat de militair-technische 
organisatie en de mobilisatie-paraatheid van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm in al zijne onderdeelen voldoende 
blijft geregeld en gehandhaafd. 

Wij erkennen het gaarne, deze opdracht is een zeer 
moeilijke. 

Kwam hier nu bij, dat genoemd personeel een onjuiste 
opvatting zou hebben van hunne verhouding tot de plaatse
lijke leiders, (die in geen enkel opzicht onder hunne bevelen 
staan, zoolang de Bijzondere Vrijwillige Landstorm niet is 
gemobiliseerd), dan is het gevaar voor te grooten druk op 
de plaatselijke leiders geenzins denkbeeldig. 

Dan zou het gevolg kunnen zijn, dat van de zijde der 
Korpsbureaux hoe langer zoo meer - steeds met grooter 
aandrang en eindelijk bevelend - werd opgedragen aan 
de plaatselijke leiders, waardoor de arbeid der Korpsbureaux 
wel voor een deel zou worden verminderd, doch waarmede 
tevens de doodsteek werd gegeven aan de ambitie en het 
eigen initiatief der mannen, die vrijwillig op zich genomen 
hebben, hunne krachten te wijden, niet aan de militaire 
administratie en organisatie, doch wel aan de consolidatie 
en uitbreiding, als onderdeel van den arbeid der Nationale 
Landstorm Commissie. Het is noodig dat door ieder wordt 
ingezien, hoe gewenscht het is, dat deze tweëerlei terreinen 
van elkander onderscheiden en zooveel mogelijk gescheiden 
blijven. 

Zeer juist is dit door den Heer Inspecteur van den Vrij willi
gen Landstorm gezien. In het LSM.-schrijven No. 4354 d.d. 
28 April 1922, is den Korpscommandanten uitdrukkelijk 
medegedeeld, dat de aanstelling tot plaatselijk leider geheel 
en al buiten hun terrein ligt. 

Wil dit alles nu zeggen, dat het uitgesloten is, dat de 
technisch-militaire organisatie en administratie hulp en mede
werking zal kunnen genieten van het plaatselijk leiderschap? 

In geene deele ! 
Doch het komt hierop aan, dat er ruimte moet blijven, 

het zij nogmaals herhaald, voor eigen initiatief en ambitie, 
en dat alles, wat niet overeenkomt met het vrijwillig karakter, 
hetwelk aan het leiderschap eigen is, moet achterwege 
blijven. 

In dit licht beschouwd, zal de samenwerking de beste 
vruchten dragen en duurzaam kunnen zijn. 

Dit leeren tenminste de feiten. 
's Gravenhage. BOULOGNE. 

Kazerne-bloem. 
Ik zou graag een paar nieuwe schoenen hebben, 

sergeant, voeg de recruut. 
Zijn je trappers versleten? vroeg de sergeant. 
Of ze versleten zijn? zei de ander. De zolen zijn 

zoo door en d0or, dat ik kan voelen of het kruis is of 
munt, als ik op een cent trap. 

Uit "H.P.", 17-2-23. 
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Het Vrijwillige Landstormkorps 
,,DE MEIJERIJ". 

H~t- V_rijwillige ~andstormkorps "de Meijerij", dat bij 
mob11Isahe tegen bmnenlandsche revolutionnaire woelingen 
W?r?t geformeerd, is samengesteld uit de bijzondere vrij
wtlhgers van den Landstorm uit dat gedeelte van Noord
iirabant en Gelderland, dat begreosd wordt in het Noorden 
door de Waal, in het Oosten door Limburg, in het Zuiden 
door België en in het Westen door de westgrens der ge
meenten Chaam, Gilze en Rijen, Dongen, Waspik, Dussen 
en Werkendam. 

De sterkte aan de vrijwilligers bedraagt ongeveer 9000 
man, verdeeld over meer dan 180 plaatselijke afdeelingen, 
welke thans nagenoeg alle een plaatselijke leider hebben. 
De sterkte vermeerderd achter nog voortdurend. 

Het Korps is samengesteld uit 3 Regimenten, waarvan 
het le en 3e Regiment elk uit 2 bataljons bestaan van 6 
Compagniëen, ter sterkte van 250 man. Het 2e Regiment 
bestaat uit 3 bataljons van 4 Compagniën ter sterkte van 
125 man. 

Alle plaatselijke leiders hebben een korte instructie ont
vangen, waarin vermeld is wat er bij Landstormmobilisatie 
~oet geschied~n, en waarheen de plaatselijke afdeelingen 
zich moeten verzamelen om de in die instructiëen ge
noemde compagniëen te formeeren. 

Op de compagniesverzamelplaatsen komen dan ook de 
compagnies- en sectiecommandanten, deelen de manschap
pen in over de sectiën, zoodanig dat de plaatselijke af
deelingen bij elkander blijven, waarna op een in de instructie 
dier commandanten vermeld uur de compagniëen zoonoodig 
afmarcheeren naar de Bataljonsverzamelplaatsen, in die 
instructiën genoemd. 

Nakomers en nieuwe vrijwilligers kunnen bij landstorm
mobilisatie zich bij de 4 depótcompagniën aanmelden 
te Nijmegen, 's-Hertogenbosch, Tilburg en Helmond, waarbij 
ook de overcompleete manschappen overgaan, waaruit 
reserve bataljons kunnen worden -geformeerd. 

Wanneer allen, die zich vrijwillig hebben beschikbaar 
gesteld, hunne verplichtingen nauwgezet nakomen, kan het 
korps bij oproep van de Regeering in zeer korten tijd 
gereed zijn om daar op te treden, waar zulks noodig mocht 
zijn Daartoe moeten zij reeds thans nauwkeurig nagaan 
hoe zij moeten handelen bij ontvangst van het landstorm
mobilisatiebevel. 

In het bijzonder zal het noodig zijn, dat de Plaatselijke 
Leiders de door hen ontvangen instructie met de vrijwilligers 
bespreken en de daarmede verband houdende maatregelen 
nagaan. 

Snel handelen en snel doortasten zal in de ure van 
gevaar voor ons Staatsgezag door allen, die dat wettige 
gezag willen steunen, moeten worden nagekomen, al zal 
ook een minder goede verpleging daarvan het gevolg 
kunnen zijn. 

Nijmegen. WEBB. 
Majoor-Commandant van het 
L. S. Korps "de Meijerij''. 

De eerste Reserve-Officier herkomstig uit den 
Vrijwilligen Landstorm. 

De vaandrig S. Boonzaayer is bij Koninklijk Besluit be
noemd tot reserve-2e-Luitenant. 

Wel zijn reeds meerdere vrijwilligers van den Kader
landstorm, tot vaandrig benoemd, na geheel bij dit instituut 
te zijn opgeleid, doch door hun overgang bij het reserve
kader of als dienstplichtige, zijn zij tot reserve-2e-Luitenant 
benoemd op andere gronden dan waarop deze benoeming 
heeft plaats gehad. 

Deze officier is de eerste reserve-officier, die uit den 
vrijwilligen Landstorm herkomstig is en bij dit instituut tot 
reserve-officier wordt benoemd. 

Aan deze gebeurtenis is een bijzondere waarde verleend 
door den luitenant S. Boonzaayer te doen beëedigen voor 
het front van de compagnie Kaderlandstorm te 's-Gravenhage 
wa?r~ij_ de Generaal-Majoor Ten Bosch, Inspecteur van de~ 
VnJwtlhgen ~~ndstorm, doo_r zij_n tegenwoordigheid blijk zal 
geve_n v_an z11n belangstellmg m deze benoeming, die voor 
het ms!1tuut van waarde is. 

Uit "A.W." d.d. 9-3-'23. 

De soldaat. 
Daar gaat 
Een soldaat ..... 
Wat is hij nietig, wat is hij grauw, 
Is dat een dapper krij1;sman nou? 
Wat is hij simpel en bedeesd, 
Is dat nu altijd zoo geweest? 
Werd ons op school niet reeds geleerd 
Hoe de histo,ie ze vereert; 
De moedige, prachtige soldaten ..... 
Zijn dàt die schuchtere, gelaten 
Jongens in hun kleurloos grijs? 
Wie bracht het krijgsvolk van de wijs? 
Waar zijn de pluimen, de kolbakken, 
De schitterende bonte pakken? 
Waar is het zilver en !zet goud? 
Waar de klaroenen, die zoo stout 
Opwekten tot den heldenstrijd. 
Ach ..... is dat de verleden tijd? 
Het is begraven en voorgoed, 
We hebben het alles ingeboet. 
Daar staat voor 't Koninklijk paleis 
Een Joch in zijn zedig grijs 
Paraat. 
Soldaat ..... 

L. 

Uit "Het Vad~rland". Singmé. 

Saamhoorigheid. 
De ijverige secretaris van de Gewestelijke Commissie in 

West-Brabant begint zijn in een der vorige nummers van het 
Landstormblad gepubliceerd jaarverslag over 1922 met er 
op te wijzen, dat dit jaar gestaan heeft in het teeken der 
consolidatie van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Voor wie onze beweging in West-Brabant gadeslaat, is 
het duidelijk, dat die consolidatie noodwendig in 1923 zal 
worden voortgezet, wil men ermee bereiken, wat bereikt 
kan worden. 

En wat er mede bereikt kan worden is dit: een korps 
van weerbare mannen, ten allen tijde bereid om als 't moet 
het Wettig Gezag te steunen en te handhaven, en niet alleen 
BEREID, maar ook GEREED. 

Dàt is het doel der consolidatie. 
Ook kweeke men bijzonder aan: het saamhoorigheids

gevoel. 
Alleen als dat in sterke mate aanwezig is, zal de conso-

lidatie te zijner tijd vruchten dragen. 
Want dat is een voorname zaak in de organisatie van 

den Bijz. Vrijw. Landstorm: ieder vrijwilliger moet weten, 
dat hij op z'n buurman in het gelid kan rekenen, dat hij 
steun kan erlangen van eiken kameraad, die met hem bereid 
is op te trekken voor het goed recht van ons Wettig Gezag. 

Dat saamhoorigheidsgevoel moet worden aangekweekt en 
verstrekt in bijeenkomsten en op schietdagen, het moet 
ons geheele korps doordeesemen,. zoodat het als een bizonder 
kenmerk van den vrijwilliger op den voorgrond treedt. 

Een mooie taak is hier weggelegd voor plaatselijke leiders 
en voor instructeurs bij de schietoefeningen. De mannen 
tot elkaar brengen waar dit noodig is en ze leeren elkaar 
begrijpen en waardeeren niet alleen, maar ze elkaar 
leeren beschouwen als broeders, die bij elkaar hooren en 
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wier broederlijke en kameraadschappelijke verhouding door 
geen verschil in stand, maatschappelijke verhouding of 
godsdienstige opvattingen is te beïnvloeden. 

Eerst als deze geest van saamhoorigheid zich stelt als 
een machtigen steun achter de consolidatie van den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm, zal de ware toestand zijn 
bereikt, die door de consolidatie wordt beoogd. 

J. J. Th. BAKKER, 
Bergen op Zoom. Adj. 0. Off. V. L. S. 

Vrijwilligers, op den Uitkijk 
Niet voor niets noemt men Limburg wel eens den vooruit

geschoven post van Nederland. En bij de groote Duitsche 
opmarsch in Augustus 1914, 'en bij het Duitsche débacle in 
November 1918, 'en ook thans weer ligt men op de loer! 

Thans geschiedt dit in verband met de Ruhr-bezetting. 
Hoe meer de Franschen en de Belgen in het Ruhr-gebied 
alle draden van het civiele bestuur in handen krijgen, des 
te meer stijgt de onbehaaglijkheid van vele Limburgsche 
pessimisten, die thans niet alleen hun gewest omringd 
weten van een militair cordon, hechter dan ooit de ijle om
singeling sedert 1919 van Lobith tot Vaals was, maar zich 
thans ook afvragen: hoe lang moet dat nog duren? Van 
zelf spruiten daaruit de vragen voort: kan de Entente, welke 
thans occupeefl, op den duur volstaan met de weinige 
spoorlijnen, welke door sabotage, te weinig personeel en ge
brekkige kennis van de Duitsche spoorweg-techniek in zoo'n 
klein aantal beschikbaar zijn, of slaat men een oog op de 
spoorlijn Budel-Vlodrop en Maastricht-Aken, waardoor een 
belangrijke omweg voor kolen en voeding wordt afgesneden? 

Andere pessimisten vreezen een Duitsche guerilla of op
stand*), welke goed wordt voorbereid, een eigenschap den 
Duitschers eigen, en dan zóó plotseling losbarst, dat de 
aanwezige entente-troepen, te klein in aantal zijn en door 
te weinige etappen-lijnen te langzaam versterkt kunnen 
worden om tegen een guerilla-lawine onmiddellijk en afdoend 
weerstand te bieden. Doorvoer van troepen via Limburg zou 
dan .hals-over-kop" aan de orde kunnen komen. 

Weer anderen vreezen een intemationaal wachtwoord aan 
-de socialistische en communistische arbeiders-partijen, ten
einde daadwerkelijk op te treden tegen hetgeen nog in het 
Ruhr-gebied ter "Maszregelung" door de entente-troepen 
ten opzichte van de Duitsche arbeiders zou kunnen ge
schieden. 

En ten slotte zijn er, die de bekende oude kaart uit
spelen: België rekte zijne onderhandeling over Zuid-Limburg 
en Zeeuwsch-Vlaanderen, (dus over de Maas en de Schelde) 
tot op dat moment, dat er wederom een West-Europeesch 
conflict uitbarst en dan bezet België minstens Zuid-Limburg, 
in den beginne als etappe-gebied en langzaam-aan blijvend. 

Wij geven hierboven eenige gangbare meeningen weer. 
Men oordeele en veroordeele allerlei genomen maatregelen, 
nóch van Duitschen, nóch van Entente-kant, te vlug. Men 
drijve niet meer, zoo-als tijdens de mobilisatie, zijn .pro" of 
.contra" een of ander land zoo op, dàt men zijn Nederlander
zijn gaat vergeten. Integendeel men zij bij voorkeur en in 
alles Nederlander, neutraal en onbevooroordeeld. Dan kijkt 
men van zelf critisch en onderzoekend uit en dan treft men 
van zelf voorbereidende maatregelen, welke als ze nimmer 
genomen worden, alleen bewezen hebben en dat is het 
voornaamste: geen stuk laten wij van ons Vaderland af
scheuren! 

Deze gedachten zijn een uitvloeisel onzer nationaliteit, 
onzer onafhankelijkheid en van onze innige sadmhoorigheid. 

Vrijwilligers, indien men in bovenstaand verband iets van 
U in de naaste toekomst zou vragen als landstorm-vrij
willigers, dan verwacht Nederland en speciaal Limburg van 
U slechts één daad: Uw geheele persoon als weerbaar man; 
en indien men op U een beroep zou doen als verlofganger, 
dan vragen wij, de leiders, de commissie-leden, de voor-

'") Wie is van een algeheele Duitsche ontwapening, dus ook van de kleinere wapens, 
{geweren, revolvers enz.) geheel en al overtuigd? 

manne·n, meer dan Uwe regelmatige opkomst; dan vragen 
wij Uw goed humeur, Uwe goede kracht van propagandist, 
die Uwe mede-kameraden (niet-vrijwilligers) zal opwekken, 
al is de tijd nog zoo slecht en de plicht nog zoo drukkend. 

Men beangstige zich echter niet te veel bij het nalezen 
van bovenstaande. De toekomst klaart wellicht ~·lugger en 
door andere invloeden op, dan wij kunnen vermoeden, maar 
daaruit volgt niet, dat op den uitkijk-blijven plicht blijft. 

GRAAFLAND. z · Leg iti ma tle-bew ijzen. 
'\ * Van de gelegenheid om de handteekening te plaatsen 

in het jubileum-album wordt tevens gebruikt gemaakt tot 
uitreiking van een legitimatie-kaart, uitgevoerd op linnen
papier, ter groote van een spoor-abonnement; de vrijwilliger 
en een commissie-lid plaatst zijn handteekening op bedoelde 
kaart. 

Tevens onderteekent de vrijwilliger een hernieuwde ver
klaring, waardoor een nauwkeurige telling en contróle wordt 
gehouden. 

Een en ander zal zeer zeker veel bijdragen tot consolidatie 
van de bijzondere landstormkorpsen. 

Or. 

Onderscheidingsteeken. 
/\ Reeds geruimen tijd gaat een betrouwbaar gerucht, 

dat aan elk bijzonder vrijwilliger een onderscheidingsteeken 
zal worden uitgereikt in den vorm eener witte fouragère, 
in grootte overeenkomend met de helft van dit teeken, 
hetwelk gedragen wordt door de Politie Troepen. Door de 
bijzondere vrijwilligers zou het gedragen worden, niet over 
de linkerborst, maar over de linker schouder-naad, gelijk 
dit wel bij de entente legers het geval is. 

Logisch is, dat het onderscheidingsteeken, indien het zou 
uitgereikt worden, bedoelden vorm zou krijgen, immers de 
bijzondere vrijwilligers zijn de reserve militaire politie 
macht, van welke de Kon. Marechausseé en de Politie 
Troepen de huidige actieve macht vormen. 

Aanbevelenswaardig zou zijn om deze fouragère te ver
strekken, aangezien thans Bij mobilisatie der bijzondere 
vrijwilligers elk uitwendig onderscheidingsteeken ontbreekt, 
een omstandigheid, welke onverdedigbaar mag genoemd 
worden. 

P10pageerend zou zijn, om dit onderscheidingsteeken bij 
het einde der plaatselijke schietwedstrijden van dit jubileum
jaar te laten uitreiken. 

Or. 

Iets over Limburg en z'n Volk. 
Er was 'n tijd - en hij ligt nog niet zoo heel ver achter 

ons - waarin menig "Hollander" (d.w.z. elk niet-Limburger) 
bij 't horen van den naam .Limburg" slechts aan 'n spreek
woordelik geworden "donker Zuiden" dacht, waar de meest 
achterlike- toestanden heersten. En die bij de klanken "Lim
burger" 'n voorstelling kreeg van woest-rollende ogen en 
'n blikkend lemmet van 'n dolk. 

Hoe men tot deze weinig vleiende en onware beoordeeling 
was gekomen, kon misschien eensdeels z'n oorzaak vinden 
in 't niet te ontkennen feit, dat vooral in de mijnstreek 
ongure, buitenlandse elementen meer dan één misdaad op 
hun· geweten hebben, terwijl van de andere kant ook niet 
gelochend kan worden dat in enkele dorpen 't bij de kermis 
e.d. tot 'n oeroude tradiesie behoorde, om bij die gelegen
heden iemand » koud" te maken. Gelukkig behoren vele 
van die, misschien Germaanse overblijfselen tot 't verleden. 
En de waardering op heden ten dage is heel wat milder 
geworden. Luisteren we slechts even naar de grote geleerde 
en psycholoog Dr. J. v. Ginniken waar hij in z'n "Handboek 
der Neder!. Taal" over 't Limburgs karakter spreekt. ,, .. .Immers 
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de Limb., zoowel Zuid als Noord, West als Oost, zijn de 
Italianen van ons land. Juist als hun stamgenooten bij 
Keulen aan de Rijn, zijn zij lichthartiger en vroolijker, veel 
beweeglijker, veel veranderlijker, maar ook veE/i- rijker van 
geest dan de Hollanders niet alleen, maar dan Noord
Brabanders, Vlamingen en Antwerpenaars bovendien. Zij 
hebben veel meer met de Luiker Walen gemeen, die even 
wisselend en vol zijn als zij, met evenveel lust in feesten 
en optochten ( cramignons), gaarne opgewonden praten bij 
'n glas zwaar bier: Lambiek of Maastrichts Daarbij hoort 
en komt 'o levendige, dolle verbeelding, zich uitsprekend 
in allerhande vertellingen en sagen, en soms ook wel eens 
in tamelijk avontuurlijke daden. Veel aanleg voor zang en 
muziek. Velen kunnen 't de Rijnlander Rückert nazeggen: 

,,Ein denkendes Gefühl, ein innerlicher sang 
ist alles was ich bin, was mir zu sein gelang". 

"Toch zijn ze verre van oppervlakkig en gewoonlijk veel 
scherpzinniger dan hun Noordelijke taalbroeders, die ze, 
fijne menschenkenners als 7,e zijn, o zoo graag beetnemen, 
en bij wie ze dan wel eens niet zonder reden de indruk 
van sluwe geslepenheid wekken, die ze zelf liever als voor
zichtige wijsheid betitelen. Veel geleerden van grooten naam 
zijn in Limburg geboren en getogen. Ietwat neiging tot chau
vinisme en opvliegende woede ontsieren deze schoone aanleg. 

Kortom tegenover de perseveratie of secundaire functie 
der Hollanders, wordt 't temperament der Limburgers heel 
en al gedomineerd door de primaire functie: d. w. z. de 
oogenblikkelijke indruk. Bovendien zijn ze óók emotioneel, 
hoewel ietwat minder dan de Vlamingen, die mede door 
hun bewegelijker activiteit, evenals zij, scherp bij de kalme 
Hollanders afsteken". 

leder proeft hier de fijne waarnemer en scherp-ontledende 
psycholoog. Laten we 't maar bekennen: we zijn enigszins 
materialisties aangelegd, getuige onze voorliefde voor 
.sjfein aait" en onze vermaarde kermissmulpartijen. Maar 
daar tegenover staan ook onze geestelike neigingen. De trek 
naar vrome godsdienstzin, die zich zo rijk ten toon spreidt 
bij de open bare processies; die zich weerspiegeld in onze 
talloze veldkruisen en kapelletjes, waar de stoere landman 
na z'n zware dagtaak neerknielt om z'n Schepper en Wel
doener te bedanken. Dat wordt weerkaatst door onze zucht 
naar romantiek, die 'r waart ~ondom de oude ridder
burchten en door onze verbeelding, o zo gaarne bevolkt 
met schitterend uitgedoste edellieden en edelvrouwen. 

Dr. v. Ginneken spreekt van chauvinisme. Doch in welk 
L Limburgs hart gloeit niet de ware vaderlandsliefde tevens, 

i
l wat we zo duidelik zingen in ons "Waar aan 't oud oranje

huis, 't volk blijft hou en trouw" en waarin we zo onom
wonden te kennen geven nooit onder vreemde heerschappij 
te willen staan, want "met ons roemrijk vaderland blijven 
we één in vreugd en rouw". 

Dat lied, ons Limburgs volkslied, heeft weerklonken uit 
de harten en kelen van duizenden onzer dappere mannen 
en jongens over de eindeloze zandvlakten van de Veluwe, 
vervloeiend aan de boorden van de Zuiderzee, en uit 
wederom duizende kelen rolden de klanken en tonen over 
de bloeiende purpere heiden van Noord-Brabant in de 
mobilisatie-tijd. Toen stonden onze regimenten klaar, en 
waren bereid om die woorden in daden om te zetten, als 
't moest! En wederom klonk 't machtig dreunend uit volle 
borsten op in de bange Novemberdagen van 1918 en dreigden 
al wie durfden raken aan de troon van onze geëerbiedigde 
Koningin . 

"Veel geleerden van grote naam zijn in Limburg geboren 
en togen" zegt Dr. v. G. Maar stoere mannen ook, of is 
't niet 'n Limburger, die thans met vaste hand 't schip van 
staat reeds meer dan vijf jaren ovec woelige baren stuurt? 

En mogen we niet met trots wijzen op onze beide-helaas 
te vroeg verscheiden, ministers Regout en hun opvolgers 
voor- in en na de oorlogsjaren? 

Trots mogen we ook zijn op onze dichters en schrijvers, 
waarvan we met ere kunnen noemen: F. Rutten en M. Koenen, 

M. en P. Kemp en Heynen en Thans en Schreurs en 
Klinkenbergh,zomede onze dialekt-dichter Dr. Jaspar. Laat 
ons chauvinisties zijn. Goed. Maar 'n klein volk moet z'n 
grote mannen eren en hooghouden. Dat moet ook z'n land 
liefhebben met z'n golvend heuvelklingen, z'n ruisende 
beken en klaterende watervallen, z'n donkere bossen en 
bloeiende heidevelden, z'n goudgele korenvelden en z'n 
wolbebloesemde boomgaarden. En laat 't ons steeds her
halen wat we zo ontelbare keren gezongen hebben, toen 
we ver van ons geboortedorp of stad verwijderd waren en 
onze blik naar 't Zuiden ging: ,,Daar is mijn Vaderland, 
Limburgs dierbaar oord". 

Maastricht. SJEF NOTERMANS. 

Limburgers en Noord-Brabanders. 
'\,* Albert Vogel, de beroemde declamator, eerst beroeps

en daarna reserve-officier, schreef een boek over leger en 
volk, getiteld: ,,Je Maintiendrai." 

Alhoewel wij niet in alles met hem kunnen meegaan, 
geven wij hieronder zijne typeering der Limburgsche en 
Noord-Brabandsche soldaten. 

De Limburger: 
De militaire stand is in Limburg zeer in aanzien en over 

het algemeen toonen de Limburgsche recruten wel plezier 
in den dienst. Ze hebben graag het pakje aan en voelen 
zich dan mooi en branie-achtig. Hun enthousiasme is hoog 
op te voeren en snel gewekt: zij gloeien voor het Konings
huis en het Vaderland en hebben, als het moet hun leven 
daarvoor over. Er heerscht een prettige stemming onder 
hen, wel eens wat luidruchtig-vroolijk, maar ook nooit zwart
gallig of morrend. Ze voegen zie'.h goed naar hun superieuren, 
zijn gehoorzaam, lijdzaam en eerbiedig, met toch iets 
familiaars over zich. Eerlijk en openlijk zijn ze wel, echter 
niet bang voor een leugen, als het er op aan komt "zich 
er uit te liegen"; streken hebben ze over het algemeen niet, 
wel eens een onbedwingbaren lust om iemand er tusschen 
te nemen. De boeren leggen gewoonlijk de meeste ambitie 
aan den dag; de fabrieksarbeiders toonen naast volgzaam
heid e·en zekere neiging om zich nergens iets van aan te 
trekken. Juist zooals een bekend werkgever hen eens ken
schetste: ze zeggen altijd "ja meneer" en "nee meneer" 
en denken onderwijl "stik meneer". De mijnwerkers 
staan over het geheel wat iager, maar o::Jk onder hen zijn 
goede soldaten te vinden. Van nature hebben de Limburgers 
een goed verstand; doch hun school-ontwikkeling is door
gaans heel gering. Ze bezitten echter een levendige op
merkingsgave, begrijpen snel en zijn handig en practisch. 
Hun lichaamsbouw is sterk, forsch en stevig en hun uit
houdingsvermogen reikt ver. Ze marcheeren vlug en flink, 
durven alles aan en zijn voor geen kleintje vervaard. Kortom, 
men kan ze tot onze allerbeste soldaten rekenen, die hoe
wel in alles het contrast van de Friezen, door hun voor
treffelijke tegen-eigenschappen gerust met dezen kunnen 
wedijveren. 

De Noord-Brabander: 
De Brabantsche recruten hebben veel leiding noodig. Van 

nature zijn zij met genoeg verstand begiftigd, om het ge
leerde te begrijpen en te onthouden, hebben in dienst wel 
voldoende plichtsbesef en zijn dan gezeggelijk en krijgs
tuchtelijk. Maar zij moeten terdege onderwezen worden in 
de verzorging van lichaam en uitrusting, want de meesten 
wasschen zich liever niet dan wel en zijn achteloos-slordig. 
Hun drankzucht en kardkter-zwakte dient men ernstig te 
bestrijden: ze laten zich maar al te gemakkelijk door 
kameraden overhalen tot bezoeken aan de herberg en tot 
verkeerde dingen. Heel ronduit zijn ze dikwijls niet en hun 
levendige phantasie speelt hun wel eens parten, maar ze 
zijn opgewekt en mopperen niet gauw. Ze hebben een 
middelmatige lengte, een breeden, krachtigen bouw en zijn 
wat langzaam van beweging; toch kunnen zij het bij marschen 
lang uithouden. Het is niet moeilijk hen te leiden, zij 
schikken zich vrij gauw en tooneh veel respect voor het 
gezag. 

©NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 
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Kentering? 
Even uw aandacht voor een gesprek. De plaats daarvan 

was een coupé 2e klas-sneltrein. Zes man, elkaar onbekend, 
bijeen e;-; sprekende over de dingen, die aller harten in be~ 
weging en beroering houden en saam te vatten zijn in dit: 
de toestand der wereld. De Conferentie te Lauzanne door 
Curzon's vertrek afgebroken; het Roergebied door Frankrijk 
en België bezet, waar tegenover lijdelijk verzet. Waar zal 
dat alles op uit loopen? En te midden van de uitwisseling 
der meeningen hierover plots de uiting: wat zijn wij toch 
te midden dier algemeene verdwaasdheid, een bevoorrechte 
natie! Zeker de malaise, de druk, de ellende zijn ook hier 
groot, maar toch in tegenstelling met de volkeren om ons 
heen, wat al zegeningen! En zie, het waren deze met warmte 
uitgesproken woorden, die bij mij de vraag brachten: zou de 
kentering gekomen zijn uit de droeve gedachten-wereld, 
waarin ons volk door de alom verspreide en helaas al te 
zeer doorwerkende revolutiebeginselen in den laatsten tijd 
geleid werd? En te meer, waar geen der medereizigers 
zich opmaakte om den spreker het zwijgen op te leggen. 
"Wat zijn wij toch eene bevoorrechte Natie", het sprak mij 
toch van liefde voor het eigen land, van het op prijs stellen 
van zijn instellingen, van zijn vrijheden, in één woord van 
1\/ationaliteitsgevoel. Mijne meening, dat de demoralisatie 
zoo ver reeds gevorderd was, dat al hier genoemde als op 
den rommelzolder behoorend geacht werd, en die het durfde 
wagen dien rommel voor den dag te halen als een antiquair 
zou aangezien, belachen en bespot zou worden, hoe werd 
ze op eenmaal weggenomen. Want in stede hiervan in
stemming, een zich verheugen Nederlander te zijn. 

Salomo, als hij het heeft over de menschelijke verdwaasd
heid, die op al zijn bedenkingen en handelingen den stempel 
van domme zelfverheffing en booze gezindheid zet, dan 
laat hij daarop voor die daaraan laboreeren de vermaning 
volgen met de bedoeling ,;houd op, gij dwazen!" want de 
drukking van den neus brengt bloed voort, en de drukking 
des toorns brengt twist voort. 

En natuurlijk heeft hij gelijk, want hij is een wijze, maar 
toch is zijn uitspraak voor de helft slechts waar. Immers druk 
- het verleden en gelukkig ook het heden bekrachtigt het -
brengt menigmaal ook goede dingen voort, zegen en onder 
veel dezen zegen: genezing van verdwaasdheid, terugkeer 
tot de orde, redding, herstel. En nu wil ik in die uiting 
van dien vriend-medereiziger, waarop geen tegenspraak 
kwam, het begin der genezing van de algemeene verdwaasd
heid der volkeren, de redding en het herstel zien, terugkeer 
tot de orde. Oudtijds toch - en laat men mij nu maar 
voor een antiquarius houden, omdat ik die orde voor de 
alleen juiste houd - had men zijn land en erve lief - ging 
men er troisch op Nederlander te zijn - en stoof men op, 
wanneer iemand het waagde zijn Nationaliteit een duw te 
geven, ja, voelde men zich één met het geheel, als die 
duw tot druk werd. De geschiedenis van Nederland ligt daar 
nog gelukkig om te getuigen tot welk eene grootsche uiting het 
gevoel van samenhoorigheid in tijden van druk en gevaar 
kan brengen. Dus is er ook bij mij geen vrees, dat onze 
mannen, die zich gaven om, wanneer het wettig gezag van 
ons land aangeroerd mocht worden, zich door de malaise 
en druk der tijden van de vrijwillig op zich genomen- ver
plichting zullen terugtrekken. Integendeel, waar ons Instituut 
den stempel "Nationaal" draagt en in zijne samenstelling 
hiervan spreekt, staat het voor mij vast, dat naarmate de 
tijdsomstandigheden ernstiger mochten worden, den band, 
die hen samenhoudt en samenbindt steviger zal worden en 
het Nationaliteitsgevoel, dat voor velen dan uit den ouden 
doos is, zich in zijn gloed en bezieling zal openbaren, ja, 
uitlaaien zal in heerlijk geestdriftig één zich weten en voelen. 

Kentering? We stelden het bij den aanvang met een 
vraagteeken. Neem dat vraagteeken maar weg, want ze is 
er, en wel ten goede. 

St. Oedenrode Ds. A. Daran. 

Stand van de Kaderlandstorm 
Compagnie "LIMBURG" 

* * * Bij aanvang van het jaar 1923 was de organisatie der 
Limburgsche-Kaderlandstorm-Compagnie a.v. 

lnrichti;igen van Onderwijs. J Klasse 

Rolduc. A. 

(gemeente Kerkrade). B. 
c. 

Roermond. 
R. K. Kwèekschool voor 

~ 
M. 

onderwijzers. 

Bisschoppelijk College ~ 
P. 
K. 

en H. B. S . L. 

Sittard. 

College St. Joseph . E. 

Maastricht 

~ 
F. 

H. B. S 
G. 

H. 
Gymnasium. 

Rijkskweekschool voor 
1. onderwijzers. 

M. U. L.O. 
1 

J. 

Heerlen. 1 D. 

1 

N. 
R. K. H. B. S. 

Totalen 115 klassen 1 

~ 

Aantallen en rangen 
der leerlingen. 

10 korporaals 
20 soldaten met dipt. 
12 soldaten zonder dipt. 

5 korporaals 

6 soldaten met dip!. 

~ 20 soldaten zonder dipt. 
14 korporaals 

11 soldaten zonder dip!. 

9 korporaals 

~ 14 korporaals 
19 soldaten zonder dipt. 

~ 
4 korporaals 

9 soldaten met dipt. 

11 korporaals 

11 korporaals 

6 korporaals 
6 soldaten met dip!. 
6 soldaten zonder dipl. 

149 Kaderlandstorm-
vrijwilligers 

Onder "diploma" wordt verstaan het bewijs van voorge
oefendheid. De korporaals zijn in verdere opleiding voor 
sergeant. 

Als hoofdinstructeur treedt op de le luitenant S. van der 
Kloet. Als instructeurs de s. m. i., s. J. Knicknie en E. 
Schoenmakers en de sergeant H. Ouyt. 

Op 4 en 5 Jan. j.1. slaagden van de klassen te Maastricht 
JO van de 11 korporaals voor sergeant. Op 30 en 31 Jan. 
j.l. slaagden voor hetzelfde examen te Rolduc 5 van de 7 
korporaals. 

(Naar een opgave van het Kaderland
storm-commando in Limburg.) 

Or. 

Amsterdam. 
De plaatselijke Landstorm Afdeeling Amsterdam II (voor

malig Watergraafsmeer) vergaderde dezer dagen onder 
voorzitterschap van den heer J. de Boer in Cafe-Restaurant 
"Oost-Indië" te Watergraafsmeer. 

De Secretaris der afdeeling, de Weleerwaarde heer 
kapelaan M. van der Eem, deed verslag van het resultaat 
van de actie tot uitbreiding der afdeeling en spoorde den 
leden aan niet bij het succes te blijven te zitten, doch 
voort te gaan onder de kameraden progaganda te maken 
voor het instituut. 

Uit de leden werd vervolgens eene Commissie benoemd 
bestaande uit de heeren: P. F. Canté, sergeant; C. Gerrand, 
sergeant; J. M. Stapersma, korporaal; F. J. v. d. Sluys, 
soldaat, welke met de secretarissen van de Plaatselijke en 
Gew. Commissie een schietwedstrijd zullen voorbereiden. 

c NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 



64 HET LANDSTORMBLAD 

Vervolgens werden door den secretaris van de Geweste
lijke Landstorm Commissie nieuwe !egitimatiebewijzen uit
gereikt en tevens gelegenheid gegeven tot het plaatsen 
van de handteekeningen in het Gedenkboek. 

De vergadering was zeer geanimeerd en het plaatselijk 
bestuur komt alle lof toe voor hare pogingen tot consolidatie 
en uitbreiding der afdeeling. 

Bussum. SCHELL. 

HOEDEN, PETTEN 
GUMMI-BOORDEN - DASSEN. 

STRIKJES - BRETE:LS - ENZ. 

H. LINA: VENLO 
T ELF 623 . · KLAASSTRAA. T 4 · TELF. 623 . 

REGENJASSEN. 
KEPl'S EN PUTTEES. 

122 

r, J. C. RAMING, VENLO l 
EENIG ADRES IN NOORD-LIMBURG VOOR 'TINKOOPEN VAN 

MANUFACTUREN, DAMES- EN KINDERCONFECTIE 

BEDDEN EN TAPIJTEN, SLAAPKAMEPMEUBELEN 

FIRMA G. RUIJS , 
UNIFORMKLEEDING & CIVIEL 

ONDER GARANTIE 

GUNSTIGE BETALINGS-CONDITIES. 
REIZIGERSBEZOEK OP AANVRAGE. 121 

GASTHUISSTRAAT 16 VENLO. 

Valuas l R'' . 1 
M 

1Jw1e en 
osa 

Naaimachines - Waschmachines 
Vraagt prijscourant bij 

de vertegenwoordigers of rechtstreeks bij 

Jac. F ranssen & Zonen 
VENLO. 

AAAàA&&AAAaAAAAAA&A.AA 

Ter perse om dezer dagen te verschijnen een drietal 
voordrachten op muziek voor zang en piano: 

1. Boer en Ambtenaar 
Voordracht voor 2 heeren. Prijs per ex. f. 0.40 

1 

0 

2. Een vergissing 
.~ETE WONINGINRICHTINGEN Voordracht voor 1 heer. Pr;js per ex. f. 0.30 

~ :!) 3. Een slachtoffer van de politiek 
--------------------
Uitgaaf uan C. BuOMMENDAAu te 's-ûrauenhage 

ONTWAPENING? 
Uoordrachf, gehouden op de Jaaruergadering 1922 uan 
den Christelijk Nationale Werkmansbond, door JOH. UIX8ER. 

Prijs f 0.20; 50 ex. à f 0.IX; 100 ex. f à 0.15. 

Alom door den Boellhandel te bellomen en tegen inzending uan hef bedrag 
(giro No. 31327 of op andere wijze), rechfsfreells bij den Uitgeuer. 126 

L. WINTERS-DROST 
~9~9~9G9~G9Q3~9~9 

MILITAIRE-KLEEDING 
GvG~G~CroCroCroGv GvGvGv 

VLEESCHSTRAA T 65 
123 

VENLO. 

Voordracht voor 1 heer. Prijs per ex. f. 0.30 

De drie voordrachten te samen f. 0.75. 

Toezending uitsluitend na ontvangst van het bedrag. 

F . .JALINK Bz., 

Apollolaan 13, Apeldoorn. 
Postrekening No. 34656. 124 

v•••••••••~•~••~•T•~v• 

Die een goede sigaar wenscht bestellen eens proef 
Merk Bella Bebanna Sumatra p. 100 

Diezo Vorstenlanden 
Bambina Sumatra 

" Exotia II Sumatra 
Planteurs Vorstenlanden 
Zeeva ·, rt Sumatra 

" First Page Vorstenl a r:den 
" Proefjes Sumat ra 
" Laura Sumatra 

Condities 300 franco rembours plm. 2°/0 

500 »' ,, 50/o 
1000 ,, ,, 10% 

FI. 9.
,, 7.-

6.
" 8.
,, 7,-
,, 6.
" 5.50 
" 3.50 

4.-

125 

Aabeve/end, G. J. VAN eocm - Sigarenfabrikant • 's-HERTOGENBOSCH. 
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~ e Propaganda-cir~ulaire 1923. 
-~ * ** Door de zorgen van de Nationale Landstorm Com

missie is een propaganda-circulaire voor dit jaar opgesteld, 
welke alleszins mag geslaagd heeten en zooveel mogelijk 
bij elken Landstormer dient gelezen te worden. Daarom 
drukken wij deze circu.latre Izier in extenso af. 

Het zou. aanbeveling verdienen, om bij groote propaganda
vergaderingen en bij andere voorkomende gelegenheden 
deze circulaire ook te verspreiden onder genoodigden-niet
landsto, mers, dus onder verlofgangers .en pe;sonen uit de 
burgerij! 

De Redactie. 

Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 
Toen in de gedenkwaardige Novembermaand van 1918 

bij het sluiten van den wapenstilstand een geest van 
oproer en revolutie 

waaide door de steden en dorpen van het zoo zwaar ge
teisterde Europa, meende ook in Nederland een gedeelte van 
ons volk, dat het oogenblik nu gunstig was, om in ons 
vaderland de revolutievlag te planten, en door het desnoods 
gewelddadig cmverwerpen der wettige regeering zich de 
staatsmacht te veroveren . 

Gelukkig is die revolutie-poging mislukt en bleef Nederland 
verschoond van de ontzettende rampen, waaronder de volken 
van Rusland, Duitschland, Oostenrijk en Hongarije hebben 
geleden, doordat 

God waakte over de lage landen aan de zee 
en Hij aan onze Koningin, aan de Regeering de kracht en 
de middelen gaf om de revolutie te voorkomen. 

Krachtig en fier was het optreden van Koningin en Minis
ters, waaromheen ons ordelievend volk zich vastaaneenge
sloten schaarde ter verdediging van het wettig gezag, vrij
heid en welvaart, orde en rust. 

Burgerwachten werden opgericht en overal sloten 01121e 
goedgezinde dienstplichtigen zich aan bij den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm. 

De aangekondigde revolutie ging niet door. 
Niet omdat de mannen die het voornemen daartoe hadden 

opgevat, tot andere en betere gedachten waren gekomen, 
maar alleen, wijl zij hadden ingezien, dat de revolutie-poging 
nu nog niet slagen kon. Het plan werd echter niet opge
geven. Men zou op een betere gelegenheid wachten. 

De mogelijkheid bleef dus bestaan ! 
Maar daarom ging men met niewuen moed, en nog grootere 

krachtsinspanning aan het werk om de Burgerwachten terdege 
te oefenen en in den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm een 

strek en betrouwbt1ar legerkorps 

te houden, dat aanstonds klaar zou staan, ,ils nieuwe gevaren 
voor het vaderland zouden dreigen. 

Zal men nooit meer een poging wagen? 
Wellicht wel, daar men het plan niet opgaf, omdat men 

het verkeerde er van inzag, maar dewijl men geen kans va n 
slagen had. 

De mogelijkheid blijft dus bestaan ! 
Daarom moet Nederland paraat blijven, om eene nieuwe 

poging niet znozeer te onderdrukken, maar meer nog om 
dergelijk gevaarlijk bedrijf in de toekomst te voork0men. 

Om leiding te geven aan deze actie voor den 
Vrijwiiligen Landstorm 

is reeds in 1919 met instemming der Regeering eene Nationale· 
Landstorm Commissie gevormd, onder Eere-Voorzitters chap• 
van den Heer H. CDUJN, Oud-Minister van Ooring, waai in ·
zitting hebben de heeren L. F. OUY MAER VAN TWIST als 
voorzitter, Dr. L. N. DECKERS, J. R. SNOECK HENKE
MANS, Mr. A G. RIDDER VAN RAPPARD. Leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Prof. Mr. P A. DIEPEN
HORST, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 
J. L. TEN BOSCH, Gen.-Majoor, Inspecteur van den Vrijw. 
Landstorm en de Reserve Eerste Luitenand G. F. BOULOGNE 
als secretaris. Deze commissie is gevestigd te 's-Gravenhage 
en heeft in alle provinciale en gewestelijke verbanden, waarirn 
het land ten behoeve der organisatie van den Bijzonde:-e n: 
Vrijwilligen Landstorm is verdeeld, gewestelijke commis
sies gesticht. Deze hebben weer plaatseli,i ke commissies 
ingesteld, die onder hoofdleiding der Nationale Landstorm 
Commissie de propaganda voeren. Zóó is met instemming 
en medewerking van alle rangen en standen een groote be
trouwbare gewapende macht gevormd, ruim 45.000 man sterkr 
die rustig thuis blijven, werken op het land, in de fabriek, 
werkplaats en op kantoor, maar die op het eerste signaal 
klaar staan, om, als het moet, hun persoon en hun kracht 
te geven. 

Het doel van de organisatie van den Bijzonderen Vrijwil
ligen Landstorm is te zorgen, dat de Regeering de beschik
king houde over een betrouwbare gewapende macht tot steun 
van het wettig gezag en ter handhaving van orde en rust 
in geval van binnenlandsche beroeringen. 

Het bestaan van zulk een sterke en betrouwbare macht 
zal vanzelf het gevaar van het uitbreken van oproerige be
wegingen verminderen. Men weet zeer goed, dat dit Korps 
niet met zich laat spotten, dat daarvan geen menschen zullen 
overloopen naar de revolutie-makers, omdat alleen betrouw
bare elementen worden aangenomen, en eerst nadat zij ver
klaard hebben. 

Trouw aan het wettig gezag! 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm moet O?treden als de 

militair georganiseerde en gewapende macht ter beschikking 
van de Landsregeering daar waar het noodig is, dus 
ook buiten de plaats der inwoning en dezer naaste 
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omgeving. De militairen met groot verlof zijn dus de mannen, 
die zich moeten aansluiten bij den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm. 

Voor kleine binnenlandsche beroeringen beschikt de Regee
ring over miliiaire politie en marechaussée. Geoefende 
manschappen zijn echter zoo goed als niet onder d; wapenen, 
zoodat voor ernstige verwikkelingen van revolutionnairen aard, 
de Regeering óf lichtingen moet mobiliseeren, óf den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm, welke laatste bij ernstige 
verstoringen der openbare orde en rust het aangewezen 
instituut is. 

Doch dan moeten onze weerbare mannen niet achterblijven, 
maar zich aansluiten bij de plaatselijke Afdeeling van den 
Bijzonderen vrijwilligen Landstorm. 

Daarbij zijn thans aangesloten ruim 45000 ordelievende 
dienstplichtigen met groot verlof. Maar elk jaar vermindert 
het aantal door overlijden, vertrek naar het buitenland, enz. 
Uit de jongste lichting moeten dus geregeld de nieuwe 
vrijwilligers zich aanme!deo, waardoor we up sterkte blijven 
en zelfs kunnen groeien. 

Sluit ge U niet aan bij den Landstorm, dan heeft de 
Regeering toch ten allen tijde het recht U als dienstplichtige 
op te roepen. 

Sluit ge U wel aan bij den Landstorm, dan wordt ge ook 
deelachting de groote voordeelen, welke aan den Landstorm 
zijn verbonden, zoowel in het algemeen belang als voor Uzelf. 

Denk maar eens goed na. 
Door zich aan te sluiten, door de verklaring te teekenen, 

versterkt men het groote vertrouwbare leger, dat de revolutie 
moet bedwingen, of liever zal voorkomen. 

Voorkomen is beter dan genezen, 
zegt het spreekwoord. Dat geldt zeker ook hier. Want 
al zijn we nog zoo overtuigd, en nog zoo goed bij machte 
om een eenmaal ontstoken revolutie-vuur te blusschen, daar
mede is het kwaad, dat zoo'n oplaaiïng heeft teweeg gebracht, 
nog niet verdwenen. Men kan in drie dagen meer stuk slaan, 
dan in drie maanden opbouwen. En nu is juist een flinke, 
sterke alleszins betrouwbare troepenmacht over geheel het 
land verspreid, zoo'n prachtig en 

doeltreffend middel 
tegen allerlei rare plannen, waarmede sommige menschen 
in ons goede Nederland nog rondloopen. Daarom dus op de 
eerste plaats moeten onze goedgezinde dienstplichtigen bij het 
verlaten van den dienst tot den Bijzonderen Vrijwilligen 
Landstorm toetreden. 

Door de invoering van de nieuwe Dienstplichtwet is voor
loopig voor zoover mogelijk, voldaan aan verschillende recht
matige verlangens van het Nederlandsche volk; de mi litaire 
lasten zoo laag mogelijk, en geen dag langer in de kazerne 
dan noodig is. 

De dienstijd is belangrijk beperkt, vooral voor de onbereden 
wapens; dank zij het instituut der vooroefeningen. 
De afschaffing van het blijvend gedeelte is een feit 
geworden. 

Willen we die goede regeling behouden, dan m:>eten we 
ook een blijvend gedeelte houden, maar dan thuis, op kantoor 
in de fabrieken en werkplaatsen, dan op het veld enz. 

Niet het minst ook om deze laatste reden, 
sluit U aan bij den Landstonü! 

En tenslotte wat ge daarvoor doen moet? 
Ge verplicht U alleen, geheel vrijwillig, om in tijden van 

beroering, als de Regeering Uwe opkomst noodig acht, bereid 
te zijn ook werkelijk op te komen; deze verbintenis bliJft 
geheel vrijwillig, behoudt het karakter eener zedelijke ver
plichting 

een man, een man ; een woord een woord ! 
en kan derhalve geenerlei onaangenaam rechtsgevolg hebben 
bij redelijk gegronde redenen, die nakoming der verplichting 
zouden verhinderen. 

Men komt dan op, NIET bij zijn vroeger korps of afdeeling, 
(uitgenomen de cavalerie) maar bij een plaatselijk gevormde 
compagnie of onderdeel. Men blijft dus bij elkaar, mc11~, hen 
uit één dorp, uit een streek, kennissen en vrienden onder 

elkaar. Worden nadien nog lichtingen opgeroepen tot hand
having der binnenlandsche orde, dan blijft men voorloopig 
toch bij den Laiîdstorm dienst doen. 

Bij zoo'n opkomst bij den Landstorm, wordt boven de 
gewone soldij als dagelijksche toelage gegeven: 

aan officieren . . f. 6.-
aan alle anderen . . f. 4.-

Is men gezinshoofd, of daarmede gelijk te stellen, dan wordt 
de todage nog met f. 2.- per dag verhoogd. 

Bovendien wordt de gewone kostwinnersvergoeding uitbe
taald, zonder dat er rekening wordt gehouden met de toe
lage van f. 6.- of f. 4.-; deze gaat in ieder geval door, 
er mag :-iiets worden afgetrokken. 

Daarenboven zal van Rijkswege worde1i zorggedragen voor 
een behoorlijk uitkeering bij eventueele invaliditeit, aan weduwen 
en weezen bij overlijden, 

Oefeningen met Bijzondere Vrijwilligers bij den Landstorm 
worden niet gehouden; men blijft gewoon bij het leger, maakt 
daarbij alle inspecties mede, zooals ieder ander, alleen bij 
revolutionnaire pogingen kan men als Landstormer opkomen. 

Wel mag men deelnemen aan de onderlinge en jaarlijksche 
schietwedstrijden, die juist voor deze Landstormers over het 
geheel land worden georganiseerd. 

Sluit U dus aan bij de afdeeling van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 

in Uwe woonplaats 

Rusland. 
/',-" In de uitgave van het Geert-Groote-Genootschap gaf 
de Z.E. Heer C. Kolfschoten S.J. een werkje uit, getiteld 
"het Bolchewistisch Doodenland", verkrijgbaar à f 0.25 
per stuk bij het Verzendingshuis van genoemd Genootschap 
te 's-Hertogenbosch. 

Wij bevelen deze uitgave ten zeerste aan en stellen ons 
voor in de eerstkomende exemplaren van hel Landstorm
blad he, grootste gedeelte dezer brochure te publiceeren. 

Men leze deze onthullingen aandachtig, make zijne 
gevolgtrekking en tref je maatregelen! 

Het Bolchewistisch Doodenland. 
1. Inleiding. 

Op den l 4e April 1918 hield de tyrannieke Trotzky een 
groote politieke rede, waarin hij ten aanhoore van duizen
den arbeiders profeteerde over de toekomst van het nieuwe 
Rusland: 

,, Wij, zoo,sprak hij fanatiek, wij zullen een broeder
schap stichten in het land, door de natuur ons toe
gewezen. Wij zullen op grondslag van gemeenschap
pelijke samenwerking de beschaving van dit land 
vooruitbrengen, wij zullen het omvormen in een uit
gestrekten tuin vol bloeiend geluk; onze kinderen en 
achterkleinkinderen zullen er leven als in het paradijs 
der aarde. 

Er is een tijd geweest, dat men geloofde aan paradijs
legenden, maar och, dat waren vage, duistere droomen, 
bitter heimwee van de ziel des menschen, die achter
volgd werd door 't idee van mooier leven in geluk. 
Wij, wij beweren, dat wij dat paradijs thans hier op 
aarde zullen vestigen door den noesten arbeid van onze 
aardsche handen; het zal bestaan voor allen, voor 
uw kinderen en achterkleinkinderen tot aan het einde 
der eeuwen." 1) 

Dat deze holle woorden al uiterst weinig kans hadden om 
inderdaad werkelijkheid te worden, er zullen maar weinigen 
zijn, die daar niet van overtuigd waren. Doch dat zeer vele 
bolchewisten in dol, redeloos enthousiasme volstrekt geloof
den en zeker waren van een heerlijke opleving der mensch-

1) L. Trotzky: Paroles aux Ouvriers et Pay sans russes 
sur nos amis et nos ennemis Moskou 1918, p. 42. 
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heid door toepassing van hun sociale theorieën, men kan 
het niet in twijfel trekken. 

Thans na 4 jaren moest een ieder anders denken. 2
) 

De logeçstraffing van Trotzky's toekomstvoorspellingen 
is zoo versèhrikkelijk reëel, zoo tastbaar, dat het liefdeloos 
schijnt, om nu daar de aandacht nog op te willen vestigen. 

Heel de Christelijke wereld, Europa en Amerika, ziet met 
ontzetting en altijd stijgend medelijden: stroom en van ellen
den over dat land heengaan: 4 jaar vernietegingsoorlog, 
nameloos lijden, een gruwlijke hongersnood, zooals nooit 
de wereld nog aanschouwde, de systematische uitmoording 
van alle beschavende elementen, 130 millioen arme ver
drukten, onder den voet getrapt door eenige l0000en ban
dieten, een verschrikkelijke terugkeer naar naakt barbarisme 
zijn de weerzinwekkende vruchten van den boom van vrede 
en sociaal geluk, door Trotzky en de zijnen eens geplant. 

Rusland is in stervensnood, maar Sovjet-Rusland leeft. 
Daaruit volgt voor alle menschen, dat zij verplicht zijn, 
-0ver Rusland hunne edele liefde uit te storten, dat zij daaren
tegen in Sovjet-Rusland een dreigend gevaaar moeten zien, 
wat met alle kracht en vereende wereldinspannig moet worden 
afgeweerd. 

Hoe meer men op de hoogte is van de Russische toe
standen, hoe sterker de liefde en sympathie voor de onge
lukkigen wordt. Op grond van nieuwe schrikkelijke feiten, 
aan wier authenticiteit niet te twijfelen valt, herhaal ik, wat 
al bijna een jaar de wereld doorklinkt: Redt Rusland! want 
Rusland is in stervensnood! 

Sterven is verschrikkelijk, en vooral voelt men de myste
rieuse kracht, die dat vreemde, onbegrijpbare sterven heeft, 
als men het meemaakt van een zijner trouwe vrienden of 
van een wijdberoemden landgenoot. 

Maar nooit heeft men den langen doodstrijd beleefd van 
een land. Te aanschouwen, hoe het leven, door den dood 
gedwongen, zich losrukt uit millioenen, is duizendmaal ver
schrikkelijker. Om dat te kunnen zien, moet men willen, 
moet men zich er overheen zetten met geweld. Dan is, meer 
dan ooit, dáár de dood de wijze, paedagogische leeraar, die 
leert begrijpen en denken .... , die naderbrengt tot het ware 
Leven. 

Ik geef den toestand weer: reëel, zooals hij is, zonder te 
vreezen voor zijn afschuwwekkendheid. In-'t-algemeen-blij
vende waarheden ontroeren den modernen mensch niet 
meer: hij heeft te veel beleefd in de laatste jaren. 

Hier worden toestanden beschreven en feiten verhaald 
door menschen, die ze zelf hebben beleefd en ondergaan. 

2) En toch het aantal Communisten neemt over heel de 
wereld nog voortdurend toe; volgens de laatste schatting 
zijn er thans 2.805.745, vooral in Frankrijk en Engeland 
wordt er machtige propaganda gevoerd. Ze beschikken in 
Frankrijk alleen over 8 dagbladen en 43 tijds tri/ten, samen 
± 300.000 abonnementen. 

z : ~r~~7~::~nd::~~:~ezet wat '/ doet 
·was van de kaderlandstorm en hoe de leiders zich dachten 
dit doel te bereiken. 

Toen 't voor allen, die eene luidende functie zouden 
bekleeden, duidelijk was waarom 't ging, werd een aanvang 
gemaakt met de propagandavoering. 

In de allereerste plaats moesten de onderwijs-autoriteiten 
gewonnen worden. Dit bleek een zeer moeilijke taak: immers 
de meeste Hoofden van Inrichtingen van Hooger- en Middel
baaronderwijs hadden niet alleen minder prettige ervaring 
opgedaan met het Reservekader, maar ook met de mobili
satie-kaderlandstorm en 't was dus zeer begrijpelijk, dat we 
bij deze Heeren als regel niet met open armen ontvangen 
werden. 

Velen meenden zelfs, dat zij anti-militairist waren, hetgeen 
,dan na eenig praten hierin bleek te bestaan, dat zij, zooals 
boven gezegd, dikwijls droeve ervaringen hadden, maar 

dat 't niet voortkwam uit onverschilligheid voor 't handhaven 
vpn ons zelfstandig volksbestaan. 

Het klonk klaarblijkelijk de onderwijs autoriteiten zeer 
vreemd in de ooren, dat een belangrijk gedeelte van de 
militaire opleiding van onze studeerende jeugd tegelijk zou 
kunnen gebeuren met hunne gewone studie en 't zeer op 
prijs gesteld zou worden. Zoo zij zich wilde interesseeren 
voor de militaire vorming van hunne leerlingen, door b.v.b. 
zoo nu en dan de oefeningen bij te wonen en wenken te 
geven over 't karakter en de gezondheidstoestand van de 
jongelingen, die zich bij de Kader L.S.M. zouden verbinden. 

Wijl de propagandisten van de Kader L.S.M. zelf over
tuigde voorstanders waren lukte 't hun als regel wel, niet 
alleen de onderwijs autoriteiten warm voor onze zaak te 
maken, maar ook medewerking te verkrijgen in den vorm 
van 't beschikbaar stellen van lokalen, terrein of leermiddelen. 

Vele gymnastiekleeraren namen gaarne de lichamelijke 
eischen voor 't verkrijgen van 't bewijs van individueele 
geoefendheid in hun programma op. 

Nu werd 't tijd, om met de ouders en leerlingen zelf te 
gaan praten. 

Deze laatste werden 't best op school bereikt. Met goed
vinden van het betrokken schoolhoofd, werd dadelijk na 
een schooltijd in een lokaal deze jongelieden het doel van 
den Kader L.S.M. uiteengezet en hun gewezen op de voor
deelen, die een verbintenis medebracht. 

Zij kregen dan een circulaire mede naar huis, om een 
en ander met hunne ouders te bespreken. 

Over 't geheele land werd overal vrijwel dezelfde circulaire 
gebruikt van den volgenden inhoud: 

Voor aanstaande Militieplichtigen en voor hen, die zich mettertijd 
wenschen tP vr.>rbinden bij het Reserve-Kader, bestaat thans ge
legenheid toe te treden tot den Kader-LandBtorm, ter verkrijging 
van het diploma voor geoefend man en den rang van Korporaal, 
Sergeant en Vaandrig, vóórdat men z'n dienst treedt. 

Zij, die leerling zijn van eene Inrichting van Hooger- of Middel
baar Onderwijs, kunnen tot den Kader-Landstorm toegelaten worden. 

Voordeelen verbonden aan den Kader-Landstorm: 
1 °. men ontvangt grondig onderricht in militaire zaken, terwijl 

het schoolonderwijs er met door wordt geschaad; 
2°. de opleiding tot den rang van Korporaal, i:3ergeant en 

Vaandrig geschiedt op aangename, geleidelijke en degelijke wijze; 
3°. de opleidingen zullen zooveel mogelijk per Inrichting van 

Onderwijs plaats hebben, zoodat de leerlingen met hun eigen 
kameraden samenwerken; 

4°. de oefeningen en opleidingen worden geregeld naar den 
studietijd van de Inrichtingen van Onderwijs. De Officier, belast 
met de leiding, houdt daartoe geregeld voeling met de hoofden 
der Inrichtingen van Onderwijs, opdat de militaire opleididg daaraan 
geen schade toebrenge; 

5°. gedurende repetitie- of examentijd wordt zoo noodig op 
verzoek van ouders, voogden of leeraren vrij stelling verleend van 
het volgen van d,rn militairen cursus; 

6°. heeft men voldaan aan de eischen voor het diploma van 
geoefend man, dan geeft dit diploma het recht bij oproeping t,Jt 
de infanterie der militie op eene vermàzdering van 4 maanden 
diensttijd; 

7°. heeft men een rang behaald dan behoudt men deze bij 
overgang naar Reserve-Kader of de :Militie; 

8°. :,,ij die wenschen te worden opgeleid tot wielrijder, ont
vangen een vergoeding voor het gebruik van hun rijwiel. 

Toetreding tot clen Kader-Landstorm brengt geen kosten met zich. 
Wapenen, kleedinQ- en uitrustingstukken alsmede de voor den 
cursus noodige reglement, het volgen der scherm- en schietoefeningen 
komen voor :ekening van het Rijk. Bij oefeningen buiten de ge
meenten - welke oefeningen alleen op vrije uren worden ge
houden - is het vervoer eveneens kosteloo~. Bij verblijf in kampen 
gedurende de vacantie wordt in voeding en huisvesting kosteloos 
voorziPn, terwijl de Kader-Landstormer dan soldij ontvangt over
eenkomstig zijn rang. 

De Kader-Landstorm draagt den Leger-uniform, met als onder
scheidingstePken een roode granaat aan beide zijden van den kraag. 

Bepatild i~, dat bij eventueele opkomst, 18 jarigen en jongeren 
zullen worden ingedeeld bij de depots, indien het geldt een 
oproeping wegens oorlogsgevaar; gaat het om binnenlandscb e 
onlusten dan worden zij niet opgeroepen. 

Tegenover bovenstaande voordeelen verplicht men zid1 den cursus 
bij den Kader-Landstorm Ie volgen, door het teekenen van eenA 
verbintenis voor beperkten tijd. Deze verbintenis wordt voor minder-
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Jarigen uitsluitend gesloten met toe!!ttmnning van ouders of voogden. 
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het Bureau 

van den Kader-Landstorm te 

Het doel van bovenstaande oplezdingscursus wordt door 011s aa11bevolt11: 
(volgen namen van vnderwij~ autoriteiten). 

Dit geschiedde, omdat de toenmalige Minister van Oorlog 
op de vraag van een der Kamerleden, geantwoordt had, 
dat Z.E. de nakoming van de belofte, vervat is bedoelde 
circulaire, garandeerde. 

Sloterdijk. 
KLEIN, 

Res.-Kapitein. 

/_. In Berlijn ?.,~,h~~~~:ov~t~~:tratie, welke o.a. 
ter waarschuwing voor ons, West-Europeanen, kan dienen en 
een bewijs is, dat de sovjet-propaganda in het geheel niet 
stilzit. 

Uit een der nummers drukken wij den volgenden eed af, 
welke de Russische roode soldaten dienen te zweren. 

DER ROTE SCHWUR. 
Formel des f eierlichen Oelöbnisses beim Eintritt in die Rote 
Armee, angenommen vom Allr. Zentralen Vollzugs-Komitee 

der Räte vom 22 April 1919. 

1. Jch, der Sokn des arbeitendes i'olkes, Bürger der 
Sowjet-Republik, nehme die Bezeichnung eines Kriegers der 
Arbeiter- und Bauern-Armee an. 

2. lm Angesicht der werktäiigen Klassen Raszlands und 
der ganzen \.velt gelobe iech diese Bezeichnung in Ehren zu 
tragen, gewissenhaft das Kriegshandwerk zu lemen und wie 
meinen Augapfel das Volksgut vor Verderben und Verschlep
pung zu schützen. 

3. lek gelobe, strege revolutionäre Dis'<'iplin zu wahren 
und widerspruchsloa alle Befehle der Kommandanten aaszu
führen, die von der Arbeiter- und Bauern-Repablik ernannt 
wurden. 

4. lek gelobe, mich }eden sch1ittes zu enthalten und aach 
meine I<..ameraden von }eden Schrift zurückzuhalten, der die 
Würde eines Bürgers der Sowjet-Republik emiedrigen könnte, 
und alle meine Oedanken au/ das gros ze Ziel der Bef reiung 
aller Werktätigen zu richten. 

5. lek gelobe, bei dem ersten Ruf der Arbeiter- und 
Bauern-Regierung zur Verteitigang der Sowjet R.epublik 
ge gen alle Oefahren und Angriff e seitens alle ihrer Feinde 
bereit zu sein und im Kampf für die Russische Sowjet
Republik, für die Sache des Sozialismus und die Bnïder
lichkeit aller Völker weder meine Kräfte noch selbst mein 
Leben zu schonen. 

6. Wenn ick böswillig gegen dieses mein feierliches 
Oelöbnis verstosze, so möge mich allgemeine verachtung 
und die harte Straf e des revolutionären Oetsetzes treffen. 

Vorsitzender des Alruss. Zentrale Vollzugskomitees 
der Räte: J. Swerdlow. Seketär: W. Awanenow. 

Anti-militairisten in ons land, die bij communisten e. d. 
sympathie en aansluiting zoeken, zouden eerst bovenstaande 
uiting van hyper-militairisme wel eens dienen te over
wegen. 

~ De Motor-, 
, Vaartuigen- en Spoorwegdienst. 

De Nationale Landstorm Commissie heeft het volgende 
schrijven rondgezonden aan de gewestelijke en plaatselijke 
landstorm commissiën : 

( 

De Vrijwillige Landstormkorpsen Motordienst, Vaartuigen
dienst en Spoorwegdienst vormen, zooals U bekend is, met 
den Bijz. Vr. Landstorm gezamenlijk het anti-revolutie insti

---tuut. De Vrijwillige Landstorm-vooroefeningsafdeelingen als-

mede het Landstormkorps Luchtwachtdienst vallen buiten dit 
instituut. 

Uit eene bespreking met de commandanten van de drie· 
bovengenoemde korpsen heeft de Nationale Landstorm-Com
missie ontwaard, dat de vrijwilligers van deze korpsen er 
zeer prijs op steilen dat hunne saamhoorigheid met den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, daarin onder meer zal 
kunnen uitkomen, dat ook zij kunnen deelnemen aan het plan 
van huldiging zooals dit te uwer kennis is gebracht. 

De Nationale Landstorm-Commissie meent wat haarzelve 
betreft, zich hieraan niet te mogen onttrekken en hoewel het 
den arbeid Uwer Commissiën deels zai verzwaren, vertrouwt
zij erop, dat zij bij de inwilliging van dit verlangen op Uw 
zeer gewaardeerde medewerking zal m8gen rekenen. 

Voor zoover dit nog niet mocht zijn geschied, zullen voor 
elke tzemeente of onderdeel eener gemeente de namen der 
vrijwilligers van de drie bovengenoemde korpsen, welke 
aldaar woonachtig zijn, ter kennis worden gebracht van de 
Plaatselijke Commissie. 

Het zal op hoogen prijs worden gesteld, indien deze man
nen ook in de gelegenheid worden gesteld hunne handtee
keeing te p!;,iatsen in het album. Hun aantal is uitgezonderd
in enkele groote steden, over 't algemeen niet zeer groot. 

Wijl het te eenenma!e ondoenlijk is, voor deze korpsen 
een apart boekdeel te doen vervaardigen, is besloten dat 
bedoelde vrijwilligers hunne handteekening zullen stellen 
onder of tusschen die van de Bijzondere Vrijwilligers. 

Die van ket korps Motordieust zullen ter onderscheiding 
van hun naam plaatsen de letters M.D.; die van hetkorps
Vaartuigendienst V. D. en die van het korps Spoorweg-
dienst Sp. D. 

Hetzelfde belang van consolidatie, dat in het ontworpen 
huldigingsplan ligt voor den Bijzonderen Vrijwilligen Land-
storm, geldt in even sterke mate voor de korpsen J\llotor-, 
Vaartuigen- en Spoorwegdienst. 

Dit is vooral een van de redenen, waarom de N.L. C. met 
vriendelijken drang ook de belangen van deze korpsen irr 
Uwe belangs-telling ten zeerste aanbeveelt. 

Ook de Officieren van de 3 hulpkorpsen zullen in hun ~ 

eigen woonplaats teekenen op de bladen, welke aan de 
Pl. Commissie of Leider zijn toegezonden. 

Tegelijk met de opgaven der namen van bovenbedoelde 
vrijwilligers die alsnog in de gelegenheid dienen te worden 
gesteld hun handteekening te plaatsen, zullen voor deze een
zelfde aantal circulaires worden verstrekt, met het doel hen 
met het plan van te voren voldoende bekend te maken. 

Bij deze circulaire kunnen door de Plaatselijke Commissie 
de mededeelingen worden gevoegd, welke haar wenschelijk 

moge voorkomen. 1 
Zooals reeds indertijd is medegedeeld, ligt het in de bedoe-

ling der vrijwilligers van de hulpkorpsen voortaan te doen 
deelnemen aan de schietwedstrijden en vergaderingen 
van de plaatselijke afdeetingen van den B. V. t.. '1 
Hiertoe zal het dienstig zijn de toegezonden namen &l, 
achter in het register van den Plaatselijk Leider op 
te nemen 

Verbetering. 
* * * In het vorig nummer van het Landstormblad plaatsten 

wij op bladz. 63 den stand der kaderlandsto,m-compagnie 
,,Limburg". 

Als totaal werd aangegeven 149 vrijwilligers. Dit dient 
te zijn 193 vrijwilligers. Or. 
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/ Fascisme. 
*** Reeds plaatsten wij 30 Novembet in het 4e exemplaar van 
dit maandblad een artikel over fascisme. ln dit nummer 
kunnen de lezers wederom twee artikels erover lezen. 

In den laatsten tijd roert zich de fascistische fantasie ook 
in ons Land. 

Deze heftige heethoofden zij het door de beide artikelen 
van dit blad duidelijk gemaakt, dat zij nooit op onzen steun 
behoeven te rekenen en dat wij erover denken, zoo als dit 
van af den beginne was: In Nederland nooit fascismq ! 

DE REDAC1IE. 

De Limburgscl1e Jagers. 
De voorjaars-campagne op het gebied van reorganisatie 

en propaganda ligt ook in Limburg achter den rug. Hier en 
daar moet nog een steen worden ingevoegd en een brok bij
gepleisterd, maar over het algemeen staat de consolidatie er 
flink-verstevigd temidden van den malaise-geest en de dooden
de indolentie. 

Eenige factoren hielpen buitengewoon goed mede om in 
Limburg weer roering en rumoer in de landstorm-massa te 
krijgen. Deze waren : 

Primo de uitnemende leiding van de Nationale Commissie, 
welke de legitimatie der leden dit jaar wist te bewerken, 
ondanks de groote practische bezwaren en de zoo gevreesde 
theorie der zifting. Thans zijn de meeste afdeelingen gelegi
timeerd en zullen de overgeblevenen het dezen zomer worden. 
Deze legitimatie had bovendien als voordeel, dat nog ver
schillende nieuwe plaatselijke landstorm-commissies werden 
opgericht. 

Secundo de nieuwe regeling der schietoefeningen en -wed
strijden. Deze is veel meer populair en vooral veel eenvou
diger dan vorige jaren. De plaatselijke wedstrijden zijn beter 
geregeld en de korpswedsti ijd wordt wederom in één plaats 
en niet op elke plaats waar geschoten werd, gehouden. Na 
8 Augustus als de plaatselijke wedstrijden zijn afgeloopen, 
zullen de vrijwilligers met de hoogste cijfers, aan te wijzen door 
den korpscommandant, te Maastricht komen kampen. En of 
we vooruitgaan met onzen modernen tijd, deze kampers 
zullen per autobus van het Maastrichtsche. station naar de 
schietplaats "de Dellen", nota bene 1 1/z uur marcheeren 
vanuit het hartje van Maastricht, vervoerd worden. Bij deze 

Hoofdredacteur: JHR.J. ORAAFLAND te Buggenum (L.) 

Tel. Int. No. 14 te Haelen, alleèn op werkdagen van 
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goede gedachte stond zeer zeker de idée voorop: ,,de schiet
dag zij een aangename dag!" 

Tertio de wijze waarop de vrijwilligers mede in de gele
genheid waren gesteld om mede de H. M. de Koningin bij 
haar 25 jarig Regeeringsjubileum te huldigen. Het plaatsen 
der handteekeningen heeft vele plaatselijke commissies tijd 
en moeite gekost, maar zij zijn in actie geweest en de zoo 
uitermate soezerige passiviteit maakte ook hier plaats voor 
belangstelling en vooral samenwerking van alle sociale stan
den der samenleving. 

Tenslotte ( en deze factor telde niet mede voor de anáere 
verbanden), gevoelt zich de Limburger de laatste maanden 
wederom niet meer veilig tengevolge van de bezettingsmaat
regelen in de nabijheid onzer grenzen. De aangelegenhedt n 
aan Roer en Rijn zijn niet hoopvol te noemen voor de ver
standhouding van de zoogenaamde aartsvijanden van Europa. 
De Limburgsche landstreken zitten daartusschen als een stuk 
papier tusschen een open knipschaar ... Dit doet de Limburgers 
naqenken en als ze nadenken over nationale aangelegenheden 
en bedreigingen van hun vaderlandschen grond, dan gaat de 
eerste gedachte naar het geweer en de karabijn. 

Bovenstaande beschouwingen zijn het resultaat van de vele 
bijeenkomsten, welke ik in het afgeloopen seizoen mocht 
hebben in vele plaatsen van het schilderachtigste gewest van 
Nederland. 

Schilderachtig niet alleen vanwege de natuur, maar ook 
vanwege het ras, dat er woont, en dat zoozeer verschilt niet 
alleen van de boven-Moerdijkers, maar soms van landschap 
tot landschap en meermalen van gehucht tot gehucht. 

Maar immer had die verschillende volksaard op alle bijeen
komsten en vergaderingen als einddoel: Trouw aan Troon 
en Kroon, trouw aan Orde en Gezag, t, ouw aan traditie 
en historie .1 

* * 

Op verzoek van onzen korps-commandant Majoor Coene
gracht kwamen in het begin van de propaganda-periode een 
groot aantal leiders te Valkenburg, Roermond en Venlo bij..,. 
elkaar. Het was zoo goed gezegd van onzen Majoor: ,,dit 
jaar zijn er meer dan verleden jaar en het volgende jaar 
zullen er weer meer dan dit jaar zijn!" Want zoo is het. 
Wij gaan vooruit, niet zoozeer in aantal, maar in organisatie, 
in versteviging, in vervolmaking van het instituut der contra
revolutionnairen. 

Op deze drie vergaderingen van leiders wist onze Majoor 
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de juiste snaar en de gewenschte toon te treffen, waardoor 
hij niet weinig bijdroeg om de zoo hoognoodige medewerking 
te verkrijgen. 

Nadien werden nog een groot aantal kleinere bijeenkoms1en 
van leiders en instructeius gehouden, ik noem die te Wessem, 
Bergen, Swolgen, Haelen, Susteren, Blerik, Sittard en Wylré, 
waar vele landstorm-voormannen van den omtrek aanwezig 
waren, vaak ondanks weer, wind en grooten afstand. 

Ook in afzonderlijke plaatsen werden nu eens alleen met 
leiders en commissie-leden, dan weer met de geheele afdee
Iing vergaderd en puntjes op de i gezet; dit geschiedde o.a. 
te Geulle, Herkenbosch, Stramproy, Weert, Meyei, Venray, 
Merselo, Leunen, Oerlo-Castenray, Grubbenvorst, Tegelen, 
Venlo, Maastricht, Helden, Reuver en Simpelveld, onder 
welke namen de lezers van het Noorden wellicht vele 
,,negorijen" zullen ontdekken, maar ook daarbij moeten be
denken, dat in die dorpjes van de meest betrouwbare en 
sympathieke plattelanders wonen, die ons Land telt en waar
op ons Land staat kan maken, tot in het uiterste en wan
hopigste geval! 

Met eenige voldoening mogen wij op deze propaganda
campagne terugzien. Met hoevelen werd weer eens het 
contact vernieuwd, hoevelen luchten eens humi "onverslijt
baar" mobilisatie-hart, hoevelen bleken dezelfi:le fanatieke 
nationalisten te zijn als in 1918 en 1919 ! Hulde aan hun 
doorzettingsvermogen en hun prachtigen arbeid ten plattelande! 

De Limburgsche Jagers handhaafden zich bij de consoli
datie schitterend en zullen dat blijven doen, zoolang de Maas 
haar loop naar het Noorden houdt ! 

GRAAFLAND. 

~ !~cte~:t~,:r~:"n~t :.:,~::~ITle? 
· ~ :n z~:h te verzetten tegen het terroriseerend optreden van 

de Communisten en Socialisten in Italië, vormde Mussolini 
een organisatie van gewapende vrijwilligers, de zoogenaamde 
Zwarthemden. Deze Zwarthemden namen de plaats in _van 
politie en leger en traden tegen de revolutionnairen met zoo
danig geweld op, dat een formeele burgeroorMg ontstond. 
In dezen strijd verloren de revolutionnairen alle macht, welke 
zij lang in de vertegenwoordiging van Rijk, Provincie en 
Gemeente hadden uitgeo~fend, en Mussolini, de Italiaansche 
Napole0n van dezen tijd, maakte zichzelf Minister-President. 
De Konir.g mocht blijven. en behoefde niet te vluchten. 

Mussolini steunende op zijn leger van Zwarthemden bezat 
de macht en gebruikte deze om te regeeren zooals het hem 
goeddacht. 

Zoo is thans nog de toestand in Italië. Zuiver contra-
revolutionnair geweld. 

Maar daarom niet minder 1evolutionnair. 
De schrik voor Communisten en Socialisten. 
Doch daarbij tevens d: groote dwingeland en de~lX)ot onder 

wiens voeten ook het laatste restje van Volkstrrijheid en 
Volksinvloed ligt vertrapt. 

Ook zijn gezag rust op geweld en zal slechts met steeds 
grooter dwang moeten worden gehandhadd, wil de contra- · 
revolutionnaire dictator op het kussen blijven. 

Het is de logische consequentie van het revolutionnaire 
beginsel. Of revolutionnaire of contra-revolutionnaire dictator. 
Doch altijd gepaard gaande met de aanranding van het wettig 
gezag en van de rechtmatige volksvrijheid. 

Dat is het kenmerk van elke revolutie, dat het evenwicht 
tusschen gezag en vrijheid gebroken ligt, zoodat de onge
bondenheid van het vrij-zijn de vrijheid te pletter loopt, of 
dat het despotisme haar onder zijn hiel zet. 

De historie geeft telkens weer hetzelfde beeld. :>r•; .. 
Thans schijnt het, dat ook de revolutionnairen in ons land 

voor opkomend fascisme bevreesd gaan worden. 
~l 

Of hun kwaad geweten daarvoor oorzaak is? 
Wellicht wel. Ten minste indien ooit in Nederland het 

fascisme ( de contra-revolutie) zou gaan heerschen, dan is het 
aan hen zelf te danken. 

Zij zijn de verbreiders der revolutionnaire ideëen, dat . een 
minderheid de dictatnur mag uitoefenen en met geweld het 
Gezag, mag verstooten om zijn wil aan de meerderheid met 
wapendwang op te leggen. 

Het fascisme, dat van dezelfde revolutionnaire grondstelling 
uitgaat, betaalt hen met gelijke munt. 

Het woord van den Minister Ruys de Beerenbrouck is ook 
hier weer zoo juist: 

,,De socialisten moeten tegen zichzelf worden verdedigd" 
Door het wettig gezag en door degenen die dit gezag ~teunen. 

Breekt de revolutie los, zooals in 1789 in Frankrijk en 
weinige jaren geleden in Rusland, dan worden de gematigde 
revolutie-mannen zelf door de radicalen geguillotineerd of 
gefusilleerd. Zoo zou ten onzent Wijnkoop het werk van 
Troelstra aan hem zelf voltrekken en zouden dezen door het 
Wettig Gezag moeten worden beschermd tegen de toepassing 
van hun eigen methoden. ~~ 

Maar oo!{ indien hier de fascisten de revolutionna,i%theorie 
tegen de communisten en socialisten in praktijk gingen brengen. 

Het is dus begrijpelijk dat hun kwaad gewete~ gaat sprek~ry 
en dat zij gá'àn roepen: ,,De fascistische wolf komt". 

Wat hebben zij reden om dankbaar te zijn, dat zij nog 
leven onder het Gezag van onze Koningin. j . 

Wat kunnen zij dankbaar zijn, dat dit Gezag, zich krachtig 
wetende door den sterken steun, die het uit het volk zelf 
in Bijzondere Vrijwillige Landstorm en Burgerwachten ontvangt, 
geen dnimbreed zal wijken voor fascistisch geweld evenmin 
als voor dat van de revolutie-mannen van November 1918. 

Zullen deze laatsten nu leeren zich te buigen onder het 
Wettig G zag of zullen zij voortgaan dit te ondermijn~n? 

Zullen zij gaan inzien, wat zij verschuldigd zijn aan de 
Regeering, dat deze voor hen niet is opzij gegaan in '18, 
zooèat zij hen thans ook tegen mogelijk opkomend facisme 
kan beschermen? 

in Italie moeten de revolutiemannen thans deze bescherming 
missen, wijl zij daar zelf eerst het Wettig Gezag van alle 
kracht hebben beroofd. Nu kan het hun daar ook niet de 
noodige veiligheid waarborgen, welke zij tot hun geluk wel 
in ons land zouden genieten. 

Want hier zal de Regeering ook nimmer voor fascisme 
wijken. Hier zou het fascisme - en dit moge een waar
schuwing zijn voor enkele dotzinnigen - ook dadelijk op 
zijn weg vinden de vijftigduizend Bijzondere Vrijwilligers 
van den Landstorm. c 

De Bijzondere Vrijwillige Lé,ndstorm kent slecht& ééne zaak. 
Dat is de onverzwakte handhaving van Gezag en Orde. 

tl lil . 
Tegen de revolutionnairen, maar evenzeer tegen fascisme, 

tegen de contra-revolutie. 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm wil rustig thuis blijven 

om onafgebroken voort te kunnen werken aan den weder
opbouw van ons economisch leven. 
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Maar hij zal uit den grond oprijzen en zijn ~terken arm 
opheffen tegen allen, die in deze tijden van malaise de 
binnenlandsche orde zouden willen verstoren en ons volk nog 
verder zouden willen afvoeren van zijrt herstel. 

Wil onze natie weer tot bloei komen, dan moet het in ons 
land rustig blijven. Dan moet een rechtvaardige en beleid
volle Regeering niet onmogelijk worden gemaakt. 

Dat is de gedachte, welke leeft in den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm. 

Maar zoo ook is in Nederland het krachtig _Regeerings
gezag, gesteund door den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, 
een waarborg zelfs voor dt revolutionnairen, dat zij tegen 
fascisme beschermd zijn. 

Of zij er ooit iets uit zullen leeren ..... ? 

Den Haag. 0. F. BOULOONE. 

Kan Nederland voldoende weerbaar 
blijven? 

ll. Financieële en Economische lasten, Persoonlii/<e offers. 

\ In enkele vorige artikelen is de vraag of Nederland weer
baar moet blijv~n volmondig met ja beantwoord. Daarna 
deed de vraag zich voor of Nederland ook voldoende weer
baar kan blijven, d.w.z. of de eischen, die een behoorlijke 
weermacJ11 ons stelt, niet te zwaar voor ons zijn. 

In het Maartnummer van dit blad is betoogd, qat Neder
lartd " ni~frler alleén tegenover eene groote mo~ndheid zal 
komen te staan, dat Nederland voldoende weerbaar is, 
wanneer~ $ij een leger bezitten in staat zich te verzetten 
tegen vrij belangrijke strijdkrachten, in staat een deel der .., 
strijdkrachten van een der ons omringde mogendheden te 
binden. 

Er zijn personen, die ook het onderhouden ~an een be
trekkelijk zwak leger te zwaar voor ons achten. Zij zeggen, 
dat de militaire lasten ons aan den rand van den finantieelen 
afgrond brengen. In de politiek gebruikt men graag groote 
woorden~' die gemakkelijk inslaan. Gelooft men nu heusch, 
dat de uitgaven voor de weermacht ons finantieel ten gronde 
zullen richten? Zeker wanneer men in den Volkenbondsraad 
of in een·e verhandeling over de internationale politiek zegt, 
dat de militaire lasten te zwaar op de landen drukken, dan 
is dit niet bezijden de waarheid. Maar dan is dit meer in 
het algemeen gezegd. Dan slaat dit niet direct op ons land. 

Beschouwen we de gelden, voor de legers besteeq1dan merken 
we op dat in 1922 van de totale uitgaven komen op rekening 
van het leger: in Frankrijk 20°!o; in Zwitserland 150/o; in 
Servië 250/o; in Nederland 80fo. 

Met de vloten mee zijn de militaire uitgaven der meeste 
rijken naar verhouding nog aanzienlijk hooger dan de onze. 
Japan gaf verleden jaar nog de helft zijner inkomsten uit 
voor zijne bewapening. 

Maar wat hebben wij feitelijk met anderen te maken. We 
moeten met onze eigen finantiën rekening houden. Wij be
steden ongeveer 15°/0 van onze totale uitgaven voor het 
leger en vloot; '/7 van onze uitgaven voor onze nationale 
veiligheid. 

Is dat overdreven? Brengt juist dàt 1/ 7 deel ons op den 
rand van den finantieelen ondergang? Is onze nationale 
veiligheid dit 117 deel niet waard? 

Indien we in 1914 in den oorlog waren betrokken geworden, 

hoevelen van Nederland's zonen zouden dan zijn gesneuveld 
of verminkt voor hun leven, hoeveel rijkdommen zouden dan 
zijn vernield, hoe zou dan onze gulden staan? Hebben de 
gelden, vóór en gedurende den oorlog aan onzen weermacht 
besteed, niet dubbel en dwars profijt opgeleverd? · 

ludien we nu de we€rmacht afschaffen, dan bezuinigen 
we een deekonzer uitgaven - niet 1 /7 deel natuurlijk doch 
veel mindeh~ maar dan noodigen we bij eenen toekom
stigen oorlog de strijdenden uit hunne worsteling op ons 
grondgebied uit te vechten. Dan verklaren we openlijk door 
een daad geen prijs te stellen op onze verdere onafhanke
lijkheid. 

Is U onze neutraliteit in eenen toekomstigen oorlog geen 
duit waard? \\tenscht U geen cent te offeren voor het be
houd der onafhankelijkheid? Welaan ge moogt Uw standpunt 
blijven innemen, maar dan moet ge U ook geen Nederlander 
noemen; dan zijt ge een internationalist, een internationalist 
van den kouàen vloer, een internationalist uit de afdeeling 
der duitendieven. 

Er zijn behalve de finantieele lasten, die zich op de be
grooting in cijfers laten uitdrukken, toch noch andere lasten, 
hoor ik U uitroepen. Er zijn de economische lasten ! Die zijn 
er. Maar ze zijn niet zwaar. 

Wij deelen jaarlijks ongeveer 30 °!o van de jongens, die 
den dienstplichtigen leeftijd bereiken bij het leger in; wij 
laten die 30 °!o voor het grootste gedeelte gedurende 5½ 
maand dienen. Hier zou men weer eene vergelijking kunnen 
maken met den toestand in andere landen, waar tot 80 °;0 

der jongelingen van 20 jaar worden ingelijfd en voor tijden 
van 1 ½ en 2 jaar. We willen echter het vraagstuk op zich
zelf bezien. 

Zal het Nederland economisch veel schade berokkenen, 
dat jaarlijks 1 inwoner op de 350 gedurende gemiddeld 8 
maanden moet dienen, dat gemiddeld 1 persoon op de 500 
onder de wapenen verblijft? D~ economische lasten wegen 
heusch zoo zwaar niet en tegenover die lasten staat het 
voordeel, dat ~<Yele jongens zich gedurende hunnen diensttijd 
lichamelijk en geestelijk ontwikkelen, gehard worden voor 
den strijd des levens. 

Er moeten persoonlijke offers worden gebracht en zonder 
twijfel zijn deze het zwaarst te dragen, omdat voor velen 
de vorming voor een vak, voor eene betrekking wordt onder
broken. Maar men heeft het zelf in de hand deze lasten 
aanzienlijk in te krimpen door deel te nemen aan de voor
oefeningen bij den Vrijwilligen Landstorm. 

Menigeen voelt den bestaanden toestand als onbillijk. Een 
deel van de voor het leger geschikten moet dienen, een 
ander deel blijft vrij. Dit kan nu eenmaal niet anders. Degenen 
die onder de wapenen worden geroepen, zouden er niet mee 
gebaat zijn :als ook de anderen door het leger moesten gaa'.1. 
De kans is voor alle geschikten dezelfde. Wanneer alle werk
gevers voldoenden rechtvaardigheidszin en voldoende vader
landsliefde bezaten om zoo eenigszins mogelijk de plaatsen 
van hunne ondergeschikten, die moeten dienen, open te 
houden, dan zouden de persoonlijke lasten voor velen nog 
zeer verminderen. En indien de Staat bij het aannemen van 
burgerpersoneeJ de v0orkeur gaf aan hen, die door het leger 
gingen, dan zouden de persoonlijke lasten wel zeer licht 
worden. 

Komt er oorlog dan moeten toch allen dienen. Als de nood 
dringt, legt de Staat beslag op alle krachten. 

Het leger, dat we nu bezitten, legt geen te zware finantieele 
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en economische lasten op, vraagt geen te groote persoonlijke 
offers. 

Nu rijst de vraag of het leger van het oogenblik, het leger 
van de 8 °lo in staat is om te voldoen aan de eischen, die 
aan het Nederlandsche leger moeten worden gesteld. De be
antwoording van deze vraag stellen we uit tot het volgende 
artikel. 

Ginneken. VAN SLOBBE 
Kapitein der Infanterie. 

Mussolini. 
De laatste weken duiken er in de bladen van alle richtin

gen berichten op aangaande Nederlandsche Mussolini's in den 
dop. Htt succes van den warmbloedïgen fascist schijnt een 
deel van de eertijds om hun nuchterheid geprezen of gelaakte 
Hollanders in den bol geslagen te zijn. Nadat eerst de heer 
Verviers, privaat-docent aan de Leidf'i/sche Hoogeschool, in 
eenige afleveringen van een nieuw door hem opgericht tijd
schrift als een razende Roland heeft rondgespookt, is er nóg 
een collega op de vlakte verschenen, die eveneens doceert 
aan de Leidsche Alma Mater ('t bloed kruipt, waar het niet 
gaan kan). Men heeft zelfs al vergaderingen uitgeschreven 
en ook gehouden; als de berichten juist zijn, boven een Haagsche 
hoedenwinkel. Waarom een leukerd het denkbeeld opperde, 
dat deze laatste, hoedenfabrikant, ook wetend waar Abraham 
de mosterd haalt, de gelegenheid wel zal hebben te baat ge
nomen, om met zijn huis ook zijn Italiaansche borsalino 
hoeden, echt of namaak, aan den man te brengen, benevens 
hofleverancier te worden van deze twee Landsbestuurderen 
in wording voor wat betreft de beroemde zwarte hemden ! 
Inmiddels zijn door deze twee heethoofden een stel jonge 
studenten van de kook geraakt, wat echter het ergste niet 
is, dat komt weer terecht, desnoods met het probaatste van 
alle fascisten-middelen : een stevige dosis wonderolie. Erger 
is, dat deze Mussolini-grapjasserij weer heel wat tijd, moeite 
en talenten van velen in beslag neemt, die in deze voor 
gemeenschap en individu moeilijke dagen, heel wat nuttiger 
konden besteed worden. 

Waarom deze rare historie hier in ons Landstormblad nog 
de vermelding waardig gevonden wordt? Och, er is een tijdje 
terug door een wel niet te zeer au ~erieux te nemen blad 
opgezinspeeld, of de Landstorm-organisatie ook niet met een 
tikje Mussolinische bevlieging besmet zou kunnen zijn ! En 
daarom zijn we er onze Hollandsche miniatuur-fascisten zeer 
dankbaar voor, dat zij ons nog eens de gelegenheid geven, 
mede ter geruststelling van de angstigen in den lande, dat 

e eenige bestaansgrond van den Bijz. Vrijw. Landstorm 
1 · deze is : zich op den eersten oproep te scharen achter het 

wettig gezag, en dit met alle wettige middelen te verdedigen 
en te beschermen. 

De heer Verviers, thans buitenlandsch tot nadere uitwer
king van zijn stafplan met den opperfascist, zij intusschen 
medegedeeld, dat ook de Brabantsche en Limburgsche Land
stormers evenzoo min bloeddorstig zijn als hij, en waar hij 
er genoegen mee nam om de Staten Generaal met een stuk 
hout uit elkaar te ranselen, deze mannen het teg en áen heer 
Verviers c.s. wel met den dorschvlegel af zullen werken, d it 

{laatste om in den stijl te blijven! 

Achtmaal. Jos. van GENK. 

Het Bolschewistisch Doodenland. 
ll. De stemming der menschen. 

Er komen er honderden uit allerlei streken van Rusland, 
die wreed geschokt, vluchten uit het land des doods. Zij 
zijn vol van de gruwelijke ellende daar aanschouwd en 
spreken met grenzenloos mededoogen over het lijden, dat 
daar geleden wordt. Ze hebben hier en daar gephotographeerd 
en leggen hun photo's uit. Maar eenparig herhalen allen, dat 
ze geen woorden kunnen vinden, om den waren toestand te 
beschrijven. Er is niets wat daarmee kan vergeleken worden, 
zelfs de oorlog niet met zijn massale vernietiging van menschen
levens en menschenarbeid. 

0, de oorlog was ontzettend; sommigen hebben hem mee
gemaakt, maar dáár scheen, soms tenminste, een idee door, 
daar brandde een liefde, daar lichtte een ideaal en straalde 
een heerlijke heldendaad: 't wierp licht af ook over de gru
welijkste tooneelen van dood en lijdtn .... 

Hier!. .. niets daarvan! verpersoonlijking van afschuwelijk
heid zr~nder één daad van ade'dom, zonder één hoogere ge
dachte, zonder één opwekking van hoop; daar liggen de 
duizenden en honderdduizenden: neergedrukt tegen de aarde, 
stervende kudder., algemeene ineenstorting .... 

Als men de harten tot in haar fijnste roerselen ontleden 
kon, dan kwam ongetwijfeld aan het daglicht veel menschelijke 
schoonheid: groote zielen, zielen vol christengeloof, in stilte 
boetende zielen. 

Doch wat daarbinnen mooi is, verschijnt niet meer naar 
buiten, want een overmaat van ongeluk overstelpt ieder hart 
ten uiterste .... het duurt zoo lang, zoo meedoogenloos lang .... 
en nergens is er licht en nergens hoop op uitkomst. 

Waar alles afgrijselijkheid schreeuwt, klinkt zuivere schoon
heid valsch. 

Waar alle moed verloren is, is alle kracht verdwenen en 
even juist: waar alle kracht heeft opgehouden, is ook geen 
moed meer. 

Dat treft den vreemdeling nog het meest: de algemeene 
wanhoop. Uitputting, honger, ziekte, zielelijden heeft hen, 
die gaan sterven, zóó apathisch gemaakt, dat zij geen kracht 
meer toonen kunnen, niet om te reageeren, niet om te willen, 
niet om te begrijpen zelfs. Hun heele menschzijn is verwelkt. 
Dan ster ven zij zonder iets van menschelijkheid te toonen. 

Anderen leven nog verder, zij berekenen niet eens hoe lang 
nog? Zij stellen belang in niets meer, zij verlangen niet naar 
het einde: 't is hun alles onverschillig: de rede 1s afgestompt. 
gevoel en wil staan s:Jrakeloos stil. 

Bemerken ze b.v. hoe vlak bij hun deur een stervende 
ligt, een die krimpt in de smarten des doods: hun oogen 
zien '.1et aan zonder indruk, stom en ze kijken dof naar iets 
anders. Er is niemand, die er aan denk om te hulp te komen 
of die zijn medelijden toon en wil: het geeft al blijk van veel 
leven!-kracht, a Is iemand een nieuwsgierigen blik werpt op 
een klein meisje, dat haar handjes wringt en 't lichaampje 
wentelt en draait op den vuilen, killen grond .... om te sterven. 

Doch soms toch 1 ijst het flikkerlichtje van hun geest weer 
schel in de oogen: als er een maaltijd op handen is! Een 
van de familieleden is op 't punt 1e sterven: dat wordt weer 
een uitstel van executie voor enkele dagen. 

Maar na de maaltijd gaat de glans weer weg: gedoemd 
ten doode. 

C. KOLFSCHOTEN. 

Someren. 
*** In Augustus zullen de afdeeling van den bijzonderen 

landstorm te Someren en de burgerwacht aldaar een wed
strijd organiseeren voor landstorm-afdeelingen en burgerwach
ten van den omtrek. 

P,opageert dit maandblad bij Uwe vrienden en kennissen! 

Leent het uit aan vrijwilligers bij den Landstorm en bij 
betrouwbare verlofgangers! 

Steunt het door adi1ertentie's! 
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Schifting. 
De werkzaamheden aan de afwerking van het Huldeblijk, 

aan H. M. de Koningin bij Haar Vijfentwintig Regeerings
jubilé aan te bieden, verbonden waren vele en velerlei : ze 
zijn nu haast achter den rug. En als we terug zien op het 
werk door de Plaatselijke Landstorm Comrr:issies met opof
fering van veel moeite en tijd verricht, dan mag zeker wel 
uiting gegeven worden aan bewondering en dank voor den 
belanglooze medewerking door zoovelen hieraan gegeven. 
Het is zeker een juiste organisatorische kijk geweest van de 
Commissie om een goede verdeeling van werkzaamheden te 
scheppen, zóó, dat niet alles van boven af gedaan wordt, 
ook niet van uit de Gewest. Commissie (die, dit tusschen 
haakjes, de handigheid van de Nationale goed hebben afge
keken en overgenomen) maar, dat de menschen zelf in plaat
selijk verband bij onderlinge gemoedelijke bespreking de 
zaken afwerken ; - en het is zeker voor een niet gering 
deel daaraan te danken, dat de organisatie van den Bijz. 
Landstorm niet alleen op papier en in plan, maar werkelijk 
met den dag meer geconsolideerd d. i. verstevigd wordt. In 
vergelijking van een• paar jaar terug zijn we een heel eind 
verder op den goeden weg, mede als gevolg hiervan, dat er 
eens een goede schifting gemaakt is of wordt. 

Het lumineuze idee om aan de huldiging van H.M. te ver
binden het uitreiken van de nieuwe legimitatie-bewijzen heeft 
haar doel bereikt. 

Vooreerst is de manier, waarop de Bijz. Vrijw. Landstorm 
Hare Majesteit huldigt, niet zoozeer door het aanbieden van 
het kunstvolle boekwerk, maar vooral door de verzameling 
van al de handteekeningen van die 45,000 man het meest 
passend in den eigenaardigen opzet van den Landstorm zelf: 
deze toch is het krachtig wapen in de hand van de wettige 
Regeering, en dus de vaste steun voor het rustig bezit door 
Hare Majesteit van haar kroon en troon ; - en wat is nu 
een meer passende huldiging, dan dat al deze kerels uit een 
stuk op een kalmen rustigen avond, nadat hun nog eens hun 
taak en hun plicht is voergehouden, door een handteekening 
hun eens gegeven woord bezegelen en een vaandeleed her
nieuwen. 

Is zoo het hoofddoel, een huldiging aan H. M. te organi-
seeren, die past in het kader van den Landstorm ten volle 
bereikt, - deze wijze van huldiging verbonden met de uit
reiking der legimitatiebewijzen of tevens de gelegenheid onze 
mannen nog eens te zien en toe te sprekPn, de wederkeerige 
vriendschap en kameraadschap te hernieuwen, en de goede 
gedachte nog eens naar boven te halen, en met opgewekten 
geest in de overtuiging van kracht en gewaarborgde rust de 
dagtaak te hervatten. 

Zóó was het voor de mannen, die bleven ; - maar er was 
nog een goed kant aan, en dat was de gelegenheid tot schiften. 

In getalssterkte zullen we na de Huidigingscampagne allicht 
wat achteruitgegaan zijn, en gelukkig, want de sterkte bestond 
meer op papier dan in werkelijkheid, - maar in qualiteit 
hebben we veel gewonnen. 

Hardhandig is men hier en daar te werk gegaan, maar, 
- laat ik het gerust zeggen, in den beginne hield ik mijn 
hart vast, - juist dáár, met het beste succes. Er waren hier 
afdeelingen in West-Brabant, waar men met ultimatums 
werkte : komen, teekenen en legitimatiebewijs in ontvangst 
nemen, of eruit ! En er zijn plaatsen geweest, waar het zoo 
mooi ging, dat als ten slotte bijllje bij paaltje kwam. men 
n iet alleen q.uamatief, maar zelfs in getal vooruit gegaan was. 

Het was en is noodig dat men onder onze Landstormers 
eens gaat schiften : in de Novemberdagen '18 zijn ze met 
hoopen binnengekomen, soms zelfs nog niet op een behoor
lijke verbintenis, en men kwam, het moet dankbaar erkend , 
met een dosis goeden wil en hoogen moed om desnoods 
alleen de algemeene zaak te redden ; maar voor velen dezer 
is de tijd èn om jaren, èn om hun gezin, èn om hunne zaak 
voorbij. De menschen moeten de gelegenheid hebben hunne 
taak, waarvoor zij zich nu haast vier jaar paraat gehouden 
hebben aan jongeren over te dragen. En waar er nu verleden 
jaar alleen al door de propaganda-commissie voor de Mili
tairen Tehuizen en Vereenigingen een 1600 zijn bijgekomen, 
kan v0or deze ouderen van goeden wil veilig met den dank 
van het vaderland de weg naar meer rustige bezigheid wor
den open gehouden. 

Er zijn er ook bij, die zich vooral in de eerste dagen, en 
ook nog wel later, hebben aangemeld, nu ja, uit een soort 
menschelijk opzicht ; de heele vergadering trad toe, buurjon
gens gingen er bij, hun collega's uit den mobilisatie-tijd tee
kenden, zouden zij dan durven achterblijven (er gebeurt uit 
menschelijk opzicht ook wel eens wat goeds) 1? Ze zijn dus 
gekomen en gebleven .... op papier; nooit hebben we ze nog 
terug gezien, noch op vergadering, noch op schietoefening, 
noch om te teekenen, noch om een legitimatiebewijs. Zullen 
ze komen, als er werkelijk gevaar dreigt? Vraagteekens, en 
nog eens vraagteekens ! Kunnen we op dit soort dan iets 
opbouwen? Niets I Dus : eruit ! Alle hout is geen timmerhout, 
en van dat laatste alleen kunner. we gebruiken : een afdeeling 
van tien man van overtuiging en opoffering is een bloeiende, 
een van 200 waarvan nog geen derde teeken van leven geeft, 
sterft den tering-dood. 

Er zijn nog andere elementen, die misschien nog het minst 
bruikbaar zijn van allen, en dat zijn de eeuwige prijs- en 
concoursschutters. Hiermede zijn van zelf niet bedoeld de 
kranige schutters uit ons corps, die gemakkelijk den eersten 
prijs in plaatselijke of gewestelijke wedstrijden weghalen, 
maar dat soort, dat dag en nacht denkt, praat en droomt 
van een geweer en schietwedstrijd. Hun èénig motief om aan 
te blijven is de schietsport en de wedstrijd, en zij vinden 
het lidmaatschap van den landstorm nog een gelegenheid te 
meer, bij alle schietvereenigingen, waar zij al lid van zijn om 
den laatsten dag van het jaar, die nog open was, ook nog 
~et schieten te vul!en. Ook dit is het soort niet, ook geen 
timmerhout, en het funeste is, hoe ze te onderkennen, en 
hoe krijgt men deze liefhebbers eruit ? 

Geschift moet er worden ; we moeten alleen hebben man
n~n ~an overtuiging en beginsel, die meeleven met de orga
msatie, meedoen met de schietoefeningen, maar voor wie 
boven alles gaat, ook zonder schietwedstrijd, het groote be
lang waarvoor de LSM is in het leven geroepen, en waar
voor zij op kracht moet gehouden blijven: de verdediging 
van het wettig gezag, van de rust en de orde in ons goed 
Nederland: Voor God, Koningin en Vaderland! 

Achtmaal. JOS. VAN GENK. 

~ Kaderlandstorm. 
In ons vorig artikel de voorbereiding van de propaganda 

behandelende, hebben wij uiteengezet hoe ouders, voogden, 
onderwijs-autoriteiten en jongelieden bewerkt werden en hoe 
te verwachten was, dat bij deze categoriën succes te ver
krijgen zijn zou. 
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Hi<;rmede waren we er echter nog niet. Vve zouden dikw1jls 
een beroep moeten doen op de hulp van plaatselijke autori
teiten en op die van vooraanstaande mannen uit de weten
schap, handel en industrie. Er moest dus nog gepeild worden, 
hoe deze allen tegenover onze arbe:d zouden staan. In een 
der provinciën bleek door 't minder juist optreden van enkele 
militaire autoriteiten gedurende de mobilisatie, zulk een anti
pathie te bestaan tegen alles, wat de weermacht betrof, dat 
't noodzakelijk was o.a. alle burgemeesters in die provincie 
te bezoeken, hen onze zaak te verklaren en te trachten die 
Heeren zoo enthousiast te maken, dat zij toestemming gaven 
hunne namen op circulaires te mogen vermelden voor aan
beveling van de Kader L.S.M. 

't Behoeft geen betoog welke arbeid hieraan vast zat en 
hoe slechts onze beste strijders hierbij wellicht succes zouden 
kuunen hebben, maar, om kort te gaan, na maanden van 
moeilijken strijd, was de volkomen overwinning ons. 

En nu werd over 't geheele land de gelegenheid tot aan
melding opengezet. Hoe zou nu de Nederlandsche jeugd 
reageeren op ons streven ! We behoefden niet lang in on
zekerheid te verkeeren: vrijwel overal kregen wij meer v,
willigers bij den Kaderla11dstorm dan we hadden kunnen 
verwachten. De militaire opleiding van 't jeugdig intellect, 
zooals wij ons die hadden voorgesteld, bleek geheel in de 
geest van ons Volk te vallen. 

Uit den aard der zaak bracht het vlug kleeden en uitrusten 
van de ruim zestienhonderd studeerende jongelieden, die zich 
in de eerste drie maanden van 't jaar 1921 aanmeldden, veel 
moeilijkheden met zich, maar we bleken gelukkig wel al 
dadelijk over voldoend instructief personeel te beschikken, 
zoo, dat met oefenen oogenblikkelijk overal begonnen kon 
worden. Dit laatste was ook daardoor mogelijk, omdat overal 
waar dit noodig was, lokaliteiten en soms leermiddelen be
schikbaar werden gesteld óf door de plaatselijke autoriteiten 
óf door onderwijs-autoriteiten. 

Een van de verplichtingen, die de vrijwilligers van de 
Kader L.S.M. op zich nam, was b.v.b. het deelnemen aan 
eene gemeenschappelijke zesdaagsche oefening in de Paaschl 
vac~mtie. 

De gemeenschappelijke oefeningen in de vacantiën hadden 
tot doel én oefeningen in grooter verband te kunnen houden, 
én de studeerende jongelinschap uit alle deelen van ons land 
samen te brengen, waardoor zij elkander konden leeren 
kennen en waardeeren. Van welk groot nut dit laatste is 
voor een klein Land als 't onze, behoeft geen nader betoog. 

Nu was er voor de Paaschvacantie 1921 nog weinig ge
oefend, maar toch werd 't van overwegend nut geacht de 
zesdaagsche oefening te laten doorgaan, wijl daardoor eene 
prachtige gelegenheid ontstond allen afdeelingscommandanten 
en alle instructeurs goed duidelijk te maken, hoe de opleiding 
gedacht werd en tevens alten, die werkzaam zouden zijn bij 
den Kader L.S.M. met elkander van gedachten kl)J1den 
wisselen. 

De Paaschoefening 1921 werd gehouden in de omstreken 
van Ede. De deelnemers, ten getale van ongeveer zestien
honderd, werden ondergebracht in barakken. 

Uit den aard der zaak konden de oefeningen slechts een 
zeer eenvoudig karakter hebben, maar door de bekwaamheid 
der instructeurs en 't groote bevattingsvermogen van onze 
kaderlandstormers waren de vorderingen schitterend en zat 
er na een paar dagen al aardig "slag" in, zoo zelfs, dat 't 
de laatste twee dagen aangedurfd werd 's morgens en 's mid-

dags gezamenlijk uit te rukken en thuis te komen zoodat zelfs 
den laatsten dag voor• den Chef van den Generalen Staf be
hoorlijk gedefileerd kon worden. 

Al voelen wij persoonlijk, als regel, niet veel voor plech
tigheden als boven bedoeld, deze keer werkte alles mede 
om 't werkelijk een plechtig oogenblik te doen zijn, de plaats 
waar de Chef van den Staf met zijne officieren stond, was 
iets hooger gelegen, dan die, waar de troep zich bevond. 
De kaderlandstormers waren, provinciesgewijze bijeengevoegd 
tot afdeelingen en ieder dezer afdeeiing marcheerde nu aan, 
waarbij door het stijgen van den weg de indruk van krach
tige inspanning werd verkregen en de jeugdige kaderland
stormers met groote ernst voorbij de inspecteerende Generaal 
trokken met deze stille belofte : Wij willen. 

Nimmer was ons 't groote verschil in karakter zóó opge
vallen, dan bij dit defileeren, hoe geheel anders kwamen 
daar aan de stoere bewoners onzer noordelijke provinciën, 
dan de jonge mannen uit onze groote steden en onze steeds 
enthousiaste jongens uit Limburg. 

Met groote tevredenheid gingen de lerders van de Kader
landstorm beweging na afloop van de Paaschoefeningen 1921 
huis toe, want zij haddyn nu gezien en gevoeld, dat er een 
I'-iederlandsche Weermacht te vormen was, die zich geheel 
aanpast aan de zeden en gewoonten van ons Volk en dat 
bij dit vormen ons jeugdig intellect tot groote offers in staat 
zou blijken. ,1 

Sloterdijk. 
KLEIN 

Reserve-kapitein. 

Maastricht, Venlo, Heerlen, Roermond, Sittard, " 

Venray, Weert, Bergen. j 

Een opschrift, hetwelk beteekent "vogels van diverse 
pluymage" ! Vanaf den beginne, (1918) waren de grootere 
gemeenten in Limburg "' immer of een teleurstelling, of een 
aanmoediging voor de landstorm-leiders en voor alle vrijwil
ligers in het algemeen. 

Niet alleen in Limburg, maar ook elders "viel" de land
storm-actie niet gemakkellijk in de stedelijke bevolki 1g. Daar
voor zijn natuurlijk oorzaken. Het is niet onoprecht deze 
eens te noemen. 

Vooreerst "geeft" zich een stedelijk~ bevolking niet zoo 
gauw voor een zaak van weerbaarheid. Zij vindt dit "mili
tairistisch". Dat de meeste landstorm-leiders zelf anti-mili
tairisten zijn, weten de meeste stedelingen niet. Stedelingen 
zien in een landstorm-afdeeling soms iets van een oude 
drilschool, wellicht iets Pruissisch en zeker iets wat hun 
vrijheid knot. Dat ondervonden wij vooral in Maastricht, 
Roermond, Heerlen en Sittard, minder in Venlo. 

Ook hebben stedelingen meer "afleiding". Doorloopend 
zijn er bijeenkomsten, vergaderingen en uitvoeringen. Hij 
is het soms beu van al dat vergader-,,gedoe". Hij heeft als 
verlofganger zijn plicht gedaan en daarmee moet het nu 
maar eens uit zijn; en dan ook nog vrijwi!lig "soldaatje"
spelen en daarbij nog vergaderen, ho maar! 

Wat or het spel staat, denkt zich een stedeling gewoonlijk 
voor wat betreft de handhaving van Orde en Gezag minder 
in dan een plattelander. Hij denkt niet genoeg door. Hij 
beseft niet genoeg, dat zijn stad (en dan spreek ik vooral 
van Maastricht en Heerlen), bij een eventueele wanorde het 
eerst aan de beurt komt. Nog minder gevoelt hij de conse-
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quenties, wat het voor hem wil zeggen, als de plattelanders 
op een dergelijk moment komen binnenvallen om in zijn 
stad de Orde en het Gezag te handhaven en hem te behoeden 
voor plundering en bacchanalie. Het oneervolle, dat hij niet 
in een voldoende, sterke landstorm-afdeeling zit om dat zelf 
in zijn stad op te knappen of minstens het grootste gedeelte 
ervan, dringt niet tot hem door. 

* * * 

Toch begint het in Limburg langzaam aan, ook op boven
bedoeld gebied anders en beter te worden. In de groote 
steden komen nu langzaam aan plaatselijke landstorm-com
missies. Maastricht, Venlo en Heerlen staan hierin vooraan! 
In Maastricht treedt de rechter Jhr. Mr. Testa als voorzitter 
op, in Venlo de geneesheer Dr. Dubois, in Heerlen de mid
denstander Eyssen. Als leiders kregen de landstorm-afdeelingen 
aldaar resp. de s.m.i. Boerma, de res. luitenants Hendriks 
en de Wilt. De leden der commissies bestaan uit personen 
van alle standen der bevolking en alle rangen van het ver
lofskader. Dus wij kunnen met hoop op zege het zomer
seizoen tegemoet gaan. 

* * * 
In het opschrift van dit artikel staart ook drie plattelands

gemeenten: Venray, Weert en Bergen. 
In Venray treedt als eerevoorzitter op de burgemeester 

van de Loo, die immer in de landstorm-zaak zeer veel belang
stelde; als voorzitter treedt daar naar voren, de broer van 
den voorzitter der Gewestelijke Commissie, het oude Tweede 
Kamerlid Jan Poels, een exëmpel van de stoere werkkracht 
van het landschap van de Peel; alS-leider regelt daar de 
res. luitenant Arthur Esser, door vele oude Venray'ers kortweg 
genoemd "Arthur", de groote en bloeiende afdeeling, welke 
bestaat uit Venray-dorp, Merselo, Leunen en Oerlo-Castenray. 
Bij deze afdeelingen zijn nog vele vrijwilligers, die in Nov. 
1918 naar den Haag zijn gegaan en het daar, zooals zij 
altijd teweren, buitengewoon ammusant hebben gevonden. 

In Weert kwam eenige maanden geleden als Voorzitter de 
res. luitenant, commissaris van Politie, Frenken en als leider 
de sergeant Timmermans. Ook deze afdeeling is vanaf 1919 
zeer uitgebreid geworden en was in 1921 en '22 wat minder 
actief, gedeeltelijk niet door hare schuld. î"hans is zij weer 
in zeer goede baan. 

De gemeente Bergen, welke 4 tot 6 K.M. breed en 17 K.M. 
lang, is en zich uitstrekt van Gennep tot Arcen, heeft af
deelinge n landstormers in Bergen-dorp, Siebengewald (dat 
dicht bij het Duitsche plaatsje Goch ligt) Well, Wellerlooy, 
Ayen, Afferden en Heyen. Alle atdeelingen bezitten buiten
gewoon weinig kader, zoodat in deze afdeelingen vaak 
korporaals en soldaten als leiders en instructeurs moeten 
optreden, hetgeen hen "goed-afgaat". 

Opmerkelijk is (en soms verklaarbaar op dezelfde gronden 
als in dei\ aanhef van dit artikel werd betoogd) dat zelfs in 
groote dorpsgemeenten de kom minder voor de landstorm
actie gevoelt dan de gehuchten. Dit is o a. het geval te 
Venray, Weert en Vaals, waar de actie uitgaat van het 
Vaalser gehucht Vijlen en niet van Vaals-zelf. 

Zoo ziet men, dat in een gewest, evenals in een familie, 
evenveel zinnen als hoofden zijn. 

Het meest vermeldenswaard in Limburg is, dat, al komt 
men in Mook of Mheer, in Grashoek of Schinveld, wanneer 
men over Limburg als-zoodanig spreekt zijn allen één, dan 

verdwijnen de vele veten, de vele dialecten, de vele opvat
tingen, dan gevoelen allen, dat Limburg hun Vaderland is. 

M:oge die éénheidsgedachte ook tot bloei strekken van 
het landstorm korps der Limburgsche Jagers! 

Het komt onze Nationaliteit ten goede! 

GRAAF LAND. 

Kader landstorm. 
Compagnie Limburg. 

Voor 't examen van geoefend man slaagden van de afd. 
Maastricht de Vrijwilligers: Van Bers en Huijzer; één can
didaat werd afgewezen. 

De volgende Vrijwilligers werden met ingang van 15 April l.i. 
aangesteld tot korporaal : 

bij de afdeeling Heerlen: Oostwegel, Kolb, Vries en Vos. 
Bij de afdeeling Rolduc : Croughs. 
Te Roermond zal op 30 en 31 Mei a.s. 't examen voor 

Sergeant plaats hebben waarvoor 13 candidaten zijn opge
geven en voor geoefend man op 6-7-8 Juni waarvoor 27 
candidaten. 

Nieuwe klassen zullen eerstdaags in verschillende afdee
lin~ plaatseA, opgericht worden. 

De zomeroefennigen zullen voor de compagnie Limburg 
hoogstwaarschijnlijk plaats hebben te Venlo, gedurende de 
laatste weken van Juli en begin Augustus. 

Maastricht. W. HUIJNEN, 
Korporaal b.d. Kader-LSM. 

Rusland. 
(De Minderheidstyrannie). 

Uit de officieele gegevens van de "Izvestia" valt af te 
leiden, dat het aantal communisten in Rusland 386 000, d. i. 
3/10 pct. der bevolking bedraagt. Deze drie duizendsten van 
Ruslands totaal-bevolking "regeeren" zonder eenige CtJntrole 
boven hen de sovjet republiek. 

Op het laatst gehouden twaalfde congres der communisten
partij waren er 408 afgevaardigden. Bovendien bevonden er 
zic)Jr op 't congres 417 communisten met raadgevende stem
men. 

Wat de verdeeling der communistenpartij over de verschil
lende districten betreft, valt op te merken. dat Moskou en 
Petrograd meer dan een vierde deel van alle Russische com
munisten herkozen, n.l. 113.000. De Oekraïne telt ongeveer 
52.000 "officieele" communisten, in de autonome republieken 
bedraagt hun aantal 21.000. Het roode leger telt er 13.500. 

Maas bode. 

Verslagen en schetsen. 
*,/ Opmerkelijk is, dat niet vele leiders of andere 

v°f &annen van landstorm-afdeelingen naar de pen grijpen 
en eens korte verslagen van vergaderingen of, wat nog 
mee, te waardeeren ware, schetsen toezenden ter plaatsing 
in dit blad, met beschouwingen of indrukken omtrent de 
landstorm-beweging in hun plaats of landstreek. 

Wij doen bij deze een beroep op deze ·ooormannen en 
verzoeken beleefd toezending van copie voor dit blad in te 
zenden op papier, dat slechts aan een kant beschreven is. 
Wij hvan onzen kant zallen zorg dragen, dat zoonoodig 
taal en stijl verzorgd of verbeterd wordt. 

Redactie. 
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HOEDEN, PETTEN 
GUMMI-BOORDEN - DASSEN, 
STRIKJES - BRETELS - ENZ. 

H. LINA: VENLO 
TELF. 623. - KLAASSTRAA T 4 - TELF. 623. 

REGENJASSEN. 
KEPl'S EN PUTTEES. 

127 

Leger in Nederlandsch-lndië. 

Dienstneming als Adspirant-Onderofficier. 

Ongehuwde Nederlanders kunnen bij de Koloniale Reserve te 
Nijmegen opgeleid worden tot sergeant der Infanterie. Zoolang in 
dien rang in Indië nog een overcompleet bestaat, wordt men als 
sergeant titulair en ongehuwd uitgezonden. 

Toelatingseischen zijn: 
Goed gedrag, rekenen met geheele getallen, tiendeelige en gewone 

breuken, kennis van het metrieke stelsel, lezen en schrijven der 
Nederlandsche taal en aardrijkskunde van Nederland. 

Leeftijd van 17 tot en met 24 jareA. 
Gedurende de opleiding een wekelijksch zakgeld van resp. f. 1 .40, 

f. 2.10 en f. 2.80. 
Aanmelding voor den Cursus, die in Juli a.s. begint, vóór 6 Juni 

middels eigenhandig geschreven brief, gericht aan den Commandant 
der Koloniale-Reserve, aan wien nadere inlichtingen kunnen worden 
verzocht. 

Na aanmelding heeft voor degenen, die daarvoor in aanmerking 
komen, in Juni de oproeping plaats om te Nijmegen te worden ge
keurd en geëxamineerd, onder mededeeling, welke papieren moeten 
worden medegebracht. 

Reisgeld wordt teruggegeven. 
COMMANDANT KOLONIALE RESERVE. 

J Die een goede sigaar wenscht bestellen eens proef 
Merk Bella Bebanna Sumatra p. 100 FI. 9.-

Diezo Vorstenlanden " 7.-

" 
Bambina Sumatra " 6.-
Exotia II Sumatra " 8.-
Planteurs Vorstenlanden 7.-

" 
Zeeva~rt Sumatra " 6.-

" 
First Page Vorsten lar.den 

" 
5.50 

Proefjes Sumatra " 3.50 
Laura Sumatra 

" 
4.-

Condities 300 franco rembours plm. 2010 
500 ,J ,, 50/o 129 

1000 
" 10% 

Aanbevelend, G. J. VAN BOCKEL • Sigarenfabrikant - 's-HERTOGENBOSCH. h ~ 

FIRMA G. RUIJS 
UNIFORMl(LEEDING & CIVIEL 

ONDER GARANTIE 

GUNSTIGE BETALINGS-CONDITIES. 
REIZIGERSBEZOEK OP AANVRAGE. 1~,i 

GASTHUISSTRAAT 16 -·- VENLO. 

m~~Bfflm~m~m~m~m~m~m~m~ 
L. WINTERS-DROST 

G::9~~~:9G::9C?:::9Q::9G::9~ 

MILITAIRE-KLEEDING 
Gv~vGveroeroen:iG~(n)Gwv 

VLEESCHSTRAAT 65 
13t 

VENLO. 

A&A&AAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Ter perse om dezer dagen te verschijnen een drietal 
voordrachten op muziek voor zang en piano: 

1. Boer en Ambtenaar 
Voordracht voor 2 heeren. Prijs per ex f. 0.40 

2. Een vergissing 
Voordracht voor 1 heer. Prijs per ex. f. 0.30 

3~ Een slachtoffer van de politiek 
Voordracht voor 1 heer. Prijs per ex. f. 0.30 

De drie voordrachten te samen f. 0.75. 

Toezending uitsluitend na ontvangst van het bedrag . 

F. JALINK Bz., 

Apollolaan 13, Apeldoorn. 
Postrekening No. 34656. 130 
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Een Godsvrede. 
Het valt niet te ontkennen, dat na 1918 bij de voorstan

ders eener weermacht en eener weerbaarheid omstandigheden 
te constateeren zijn, welke begrijpelijk maar bedenkelijk zijn, 
te voorzien en niet te voorkomen waren; maar ook op een 
hoogte-punt zouden komen, dat een alarm over de heele 
linie van voorstanders te moti veeren is. 

Thans lijkt ons die alarmkreet gewettigd. Wij zijn thans 
op het zoogenaamde "doode punt" gekomen, wij zitten met 
de handen in het haar, wij vegeteeren niet meer eens op 
wat was, maar wij degenereeren: wij doen niets om te 
redden wat te redden valt. 

Ik schreef zoo juist "Omstandigheden", deze zijn: 
zijn: Primo, kwam tengevolge der mobilisatie een groote 
import van verlofs-personeel, hetwelk over het algemeen 
voorstander te noemen is van een meer vrijzinnige weerbaar
making. Vóór de mobilisatie dreef een groot gedeelte van 
van weerbaarheids- en schietvereenigingen op reserve offi
cieren; thans drijven de meeste landstorm-instituten voor het 
grootste gedeelte op verlofspersoneel van alle rangen en van 
alle wapens. Hieruit is bewezen, dat ook in Nederland buiten 
kamp en kazerne weerbaarheidsvormen met aanpassing aan 
positie, ambacht en bedrijf mogelijk te maken zijn. Wij staan 
momenteel daarin op een wellicht voor velen ongekend, onge
hoopt en nog voor verheffing vatbaar hoogtepunt. 

Evenals de oprichting en eerste ontwikkeling van het 
reserve-kader niet zonder haken en oogen geschiedde, kunnen 
we niet onderschrijven, dat de eerste jaren der landstorm
instituten steeds onder peis en vrede gesleten werden. Dit 
blad en vooral dit artikel leenen zich niet tot bespreking 
van een en ande~ 

Secundo, constateeren wij voor het tegenwoordige en dat 
tijdperk begint einde 1918 en eindigt de eerste jaren wellicht 
nog niet: een malaise, een indolentie, een zeker "laisser-aller" 
onder de actieve kaders. De geest van voor 1914 is "eruit"; 
de geest oefenings-animo, wedijver in correcte africhting, 
een zeker goed fanatisme bij den ,,!deinen oorlog". Nog 
meer dan in het laatste mobilisatie-jaar is men behept op 
een "baantje", mits maar geen dienst bij den troep. 

Dat alles na te gaan in zijne moreele en materieele oorzaken 
en gevolgen, zou te veel stof opjagen, hetgeen niet het doel 
en de bedoeling is. Wij wijzen op enkele markante aan
gelegenheden van de laatste maanden. 

Nu de recruten bij de meeste wapens een korter~n eersten 
oefentijd hebben dan voor de mobilisatie, moest er meer 
intens en meer animeerend geoefend worden om het soldaten
peil op de goede hoogte te houden en juist het tegenover
gestelde gebeurt: want men moet zich behelpen; men gaat 
,,er-uit" of "misschien" er-uit; men staat voor 10 of 50 man, 
terwijl men voor 50 of 250 gestaan heeft; men hoort van 
plannen tot nog meer versobering; men slaat dus de ver
zenen tegen de prikkels, m.a.w. men spectakelt in vereeni-

Hoofdredacteur: JHR.J. GRAAFLAND te Buggenum (L.) 

Tel. Int. No. 14 te Haelen, alleen op werkdagen van 

9-12, 2-3½ en 6-7 uur; postrekening te Roermond 

No. 67535. 

Redacteuren: VAN AGT te Eindhoven en VAN GENK 

te Achtmaal. 

gingen, begint processen tegen den Minister van Oorlog, 
critiseert heftig in dagbladen, dreigt, dwingt, heft klaagliederen 
in alle toonladders aan, vecht dus met handen en tanden voor 
positie en bestaan, dit alles komt de weermacht niet ten goede! 

Natuurlijk is dit beeld niet van algemeene beteekenis, 
d.w.z. zijn alle geschetste details niet op elk vertegenwoor
diger van het kader van toepassing, maar, laten we zeggen 
95° /0 heeft een of ander symptoon ervan te plakken, zeer 
ten nadeele van de geest, de t11cht, de correctheid, de ge
oefendheid en de paraatheid onzer weermacht. 

Dit neerschrijvende, voorzie ik een soort personen, die er 
tegen op zullen komen, nl. de goedpraters-door-dik-en-dun. 
Deze heeren zou ik in gemoede het volgende bij voorbaat 
willen vragen; ,, Onderzoek eens onbevoordeeld Uwe omge
,, ving, indien Gij U-zelf niet-aangetast met die malaise
"koorts acht, en . . . lees dit artikel tot het einde toe 
"aandachtig door en Gij zult vermoedelijk aanvoelen, dat 
,,schrijver dezes niet tegen U, maar voor U pleit!" 

Tertio ( en dat valt voor een groot gedeelte buiten de eigenlijke 
weermacht en slaat meer op de weerbaarheid): ons volk, dat 
voor een groot gedeelte gemobiliseerd is geweest, is het 
voor een groot gedeelte moe en beu geworden. Men onder
vond tengevolge van de mobilisatie allerlei tegenslagen, 
geheele, gedeeltelijke en gefingeerde onrechtvaardigheden en 
ongeregeldheden; men nam druppelsgewijze kennis van de 
oorlogsverschrikkingen; men moest en moet hooge belastingen 
betalen, grootendeels alweer tengevolge van de mobilisatie
millioenen, en alles maakte de toch al niet geestdriftige 
Nederlander in zake exercitie en manoevre steeds meer 
anti-leger, anti-weermacht en pro-afschaffing van al het 
militaire "onzinnige" gedoe ... Dan maar ( dit bedenkt men 
gewoonlijk niet, want men is overstuur en niet toerekenbaar) 
ons op genade en ongenade overgeven aan den buitenland
sche nabuur. Dan maar verlies van neutraliteit, vrijheid, 
en nationale cultuur. In de mobilisatie was men nog bang 
voor den druk van den Pickelhaube op het hoofd van zoon 
of kleinzoon. Thans zou men zeggen: de Fransche of Belgi
sche helm dreigt ook wellicht wel, maar of men van de kat 
of van de kater gebeten wordt, wat geeft dat! Het is de 
indolentie in de allerhoogste graad! 

* * * 
De bedoeling dezer beschouwing is niet verder op de 

oorzaken en de gevolgen in te gaan. Wij beoogen niets 
negatiefs~ hetwelk gewoonlijk in ietwat scherpe critiek zit, 
maar iets positiefs, iets opbouwends. In het kort en zonder 
te veel in details te vallen is het: 

"Gij Nederlanders, die voorstanders eener weermacht en 
"eener weerbaarheid zijt, kunt Gij blijven toezien, dat in 
"de weermacht-zelf de voorstanders zich blijven bevechten 
"met stelsels, stellingen en politiek- geknoei; dat de geest 
"verslapt, de paraatheid vermindert, dus het oorlogsleger 
,,een d'ebacle van de allerergste soort tegemoet zou gaan; 
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"dat de bevolking steeds meer wordt aangehitst, door 
"zoowel rechtzinniten als wanordelijken, om de weermacht 
"op te doeken; dat onze hoogste en heiligste goederen 
"op het spel komen te staan, goederen door onze vaderen 
"bez,oc!zten, door ons bevestigd en door onze kinderen te 
,,erven zonder blaam en zonder w,oeging onzerzijds? 

Noemt deze alinea geen rhetorica! Noemt het geen idealis
me. Noemt vaderlandsliefde niet uit èen tijd! 

En verder: 
,,Nederlanders is het niet lzóóg, hóóg tijd, dat wij, voor

"standers eener weermacht en eener weerbaarheid, eens bij 
elkaar komen en eens met elkaar praten OM TE REDDEN 
WAT TE REDDEN VALT! 

Zouden wij niet eens voor een aantal jaren onze onder
linge guerilla's, meeningsverschillen en veten staken en 
opschorten (misschien verdwijnen ze dan heelemaal) en dus 

EEN GODSVREDE SLUITEN, 
waarvan de grondslag bijv. het volgende zou kunnen 
bevatten: 

/. ( Algemeen). 
1. Wij zijn voor een weermacht en tegen ontwapening zoo 
lang onze naburen niet ontwapenen en Europa in rep en roer 
is. Komt algeheele ontwapening, heffen dus alle mogendheden 
stelselmatig legers en vloten op, dan doen wij onmiddelijk 
mee en dan verbinden wij, voorstanders en propageerders 
eener weermacht, ons om deze ten spoedigste te laten 
verdwijnen. 
2. Wij onderwerpen ons aan maatregelen genomen door 
den Minister van Oorlog en wij nemen genoegen met de 
middelen, welke de Kamers ter beschikking stellen om 
eene weerwacht in te richten. 
ll. (Positief). 
3. Wij propageeren, waar we kunnen, voorloopige handha
ving eener weermacht. 
4. Wij zullen ons beijveren mr;de te helpen de bestaande 
weermacht te saneeren en op hooger peil te brengen. 
5. Wij helpen elkaars organisaties op voet van gelijk
heid; wij helpén dus ook zooveel mogelijk personen, die 
tengevolge van de . versobering der weetmacht ontslag 
moeten nemen. 
6. Wij treden op tegen voorstanders der afschaffing een
er weermacht met alle middelen, welke binnen het bereik 
van de wetten liggen. 
Il/. (Negatief). 
7. Wij staken den strijd tegen elkaar. 
8. Wij handhaven de sterktes onzer vereenigingen of 
organisaties, dus wij versterken deze in geenen deele ten 
koste van elkaar. 
9. Wij betrekken de politiek zoo weinig mogelijk in het 
vraagstuk der weermacht. 

Ik vlei me niet in bovenstaande negen punten volledig 
te zijn geweest, nóch juist-geredigeerd te hebben, maar wel 
een gezichtspunt te hebben geopend en een ruwe schets te 
hebben geleverd. 

Het polijsten, het in reglementaire vorm gieten, het 
schema dezer nationale organistie, zou moeten gemaakt 
worden door de vertegenwoordigers van alle belanghebben
den en alle belangstellenden, en deze noemende, kom ik 
tot de volgende : 

De Minister van Oorlog, de Kamerfracties, de Generale 
Staf, de Commandant van het Veldleger, de Inspecteurs der 
Wapens en Hoofden van Dienstvakken, de Divisie-Comman
danten, de Inspecteur van den Landstorm, de Nationale 
Landstorm Commissie, de beheerders of leiders van de 
verschillende Landstorm-Instituten, de Inspecteur van de 
Burgerwachten en van de Koninklijke Marechaussée, de 
Hoofdbesturen van Weerbaarheids- en Schietvereenigingen, en 
van vereenigingen van Officieren, Onderofficieren en Soldaten, 

de vereeniging "Ons Leger", verder figuren uit onze havens, 
handel, nijverheid en industrie, uit werkgevers en werkne
mers, landbouwers en middenstanders, en zeker niet te 
vergeten uit de redacties van militaire vakbladen, de natio
nale en de provinciale pers. 

Het vraagstuk omvat velen en is veelomvattend. Het 
is de weerbaarmaking van onzen lamlendigen volksgeest; 
het beteckent ook de opheffing van ons wegzinkend leger. 
Het kan alleen worden opgelost worden door personen van 
bovengenoemde organisaties, die loyaal, zonder bijbedoeling, 
met hoogen ernst, populair en niet bureaucratisch, hun taak 
zouden willen aanvaarden. 

Er zou in Nederland een persoon of een organisatie van 
autoriteit het initiatief moeten nemen om bovenbedoelde 
vertegenwoordigers bij elkaar te roepen en alsdan te begin
nen met de vorming van een Nationaal Comité, hetwelk in 
elke provincie een subcomité opricht; dit zou weer plaatse
lijke correspondentschappen moeten hebben. SpreekbeucteFJ, 
persartikelen, film- en andere reclame in een woord alles wat 
dienstbaar te maken is, zou men langzaam aan moeten 
organiseeren, 

Zeer zeker niet zou men bij de pakken moeten neerzitten 
indien bij een of ander legeronderdeel iets hapert, integen
d~el onmiddellijk dient men dan óf bij den resp. Chef óf bij 
den Minister aan te . kloppen. En ik heb zoo de idée, als 
men bij den onmiddelijken Chef, als voorstander van een 
weermacht, aanklopt, men niet gauw bot vangt en men, dus 
zeer zelden den Minister behoeft te vervelen. 

Zou bovenstaande mogelijk zijn in ons nuchter, ongeest
driftig Vaderiand? Zou niet een persoon en niet een orga
nisatie zijn, die het aandurft en het initiatief kan nemen? 

Thans gaat het niet om millioenen maar om het moreel, 
niet om het geld maar om den geest van ons Volk. 

Die Volksgeest te mobiliseeren, en gematigd en gemotiveerd, 
met verbanning van alles wat op militairisme lijkt, weerbaar 
te maken, zij het doel van alle Vaderlandslievende Mannen 
en Vrouwen van ons dierbaar Vaderland! 

De vruchtbaarmaking dezer Idée aan te vangen in het 
Jubileum-Jaar van H. M. onze Koningin zou Haar meer dan 
wat ook kenbaar maken, dan de nazaten van de mannen, 
die met Hare Voorvaderen den tachtigjarigen Oorlog tot een 
goed en glorierijk einde brachten, in hart en nieren dezelfde 
vrijheidsbeginselen huldigen! 

GRAAFLAND. 

De kracht van onze weermacht. 
1. Sterkte van onzen bodem. 

Aan het slot van het artikel " Kan Nederland voldoende 
weerbaar blijven" (no 10 van dit blad), is dr. vraag gesteld 
of ons tegenwoordig leger in staat is om de taak te ver
vullen, die het kan worden opgedragen. 

Kan ons leger zich verzetten tegen vrij belangrijke strijd
krachten, kan het een deel der strijdkrachten van een der 
ons omr:ngende mogendheden binden? 

Alvorens het leger zelf aan eene beschouwing te onder
werpen, is het noodig vast te stellen onder welke omstan
digheden het zal moeten optreden. Wij verlangen niet, dat 
het kan oprukken ver van onze grenzen, dat het in het land 
van eenen tegenstander kan binnendringen, diens strijdkrachten 
terugwerpend. Verlangden we dit, dan zouden we een 
uitstekend aanvalsleger moeten hebben, waarvan de uitrus
ting en de bewapening niets te wenschen overliet. Dan 
zouden we daaraan groote sommen moeten besteden. Wij 
verlangen slechts, dat ons leger de neutraliteit kan hand
haven, de onafhankelijkheid van ons land kan verdedigen. 
Het zal dan ook als regel blijven binnen onze grenzen, den 
strijd voerend in de Nederlandsche terreinen. 

De Nederlandsche terreinen zijn sterk afwijkend van de 
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buitenlandschen en zijn in het algemeen zeer geschikt om met 
betrekkelijk weinig krachten te worden verdedigd. De oor
logvoering in ons lage land heeft steeds veel hoofd
brekens gekost aan vreemde legercommandanten. Het vlakke 
land, de breede rivieren, de vele wateren en slooten maken 
het voorwaarts-rukken en den aanval zeer moeilijk. 

Toen in 1914 het overschot van het Belgische veldleger 
verslagen terugging tot het tusschen het Fransche leger 
en de kust werd opgenomen, toen dachten de Duitschers, 
dat zij dit handjevol uitgeputte soldaten wel spoedig uit 
hunne stellingen zouden kunnen werpen. Maar de Belgen, 
gesteund door enkele duizenden Engelschen, hielden in het 
lage terrein van den Yser stand en verdedigden het laatste 
stukje van hun land met heldenmoed. Toen de Belgen 
het water te hulp riepen en een groot deel van het terrein 
verdronken, toen zagen de Duitschers in, dat de wil om te 
overwinnen alleen niet voldoende is, dat de gesteldheid van 
het terrein een krachtig woordje meespreekt. En in den 
loop der oorlogsjaren bleef het Yser-terrein zijn kracht be
houden, 

Ons land bestaat voor een groot deel uit terrein, dat 
nog sterker is dan dat van den Yser. Onze groote rivieren 
met hare lage overzichtelijke oevers vormen krachtige hin
dernissen. Onze polders zijn zonder weerga. Een troepen
macht kan tegenover eenen tegenstander niet in een breed 
front door de polders voorwaarts rukken, want het land, dat 
als eeu biljartlaken te overzien is, kan door den verdediger 
van alle kanten onder vuur genomen worden. Telkens 
staat de aanvaller voor plassen, breede wateren en slooten. 
Ingraven kan hij zich niet, want elke kuil, dien hij maakt, 
vult zich terstond met water. Met betrekkelijk zwakke 
krachten kan een verdediger een breede terreinstrook 
afsluiten. De aanvaller kan geen gebruik maken van zijne 
machtige middelen. Voor eene sterke artillerie vindt hij geen 
goed gedekte opstellingen. De zware kanonnen ondervin
den hinder van den slappen bodem. Tanks zijn niet te 
gebruiken dan op de wegen. En bovendien hebben we 
het water ter beschikking. Wij kunnen onze terreinen nog ge
duchtiger maken door ze zoodanig te verdrinken, dat zij 
nóch bevaarbaar nóch begaanbaar zijn. 
Wij hebben onze stellingen, die dààr zijn aangelegd waar 
ons terrein voor de verdediging gunstig is. De verschillende 
werken van deze stellingen zijn niet meer modern, zal men 
opmerken. Maar de waarde van stellingen berust tegenwoor
dig niet meer op sterke forten en schansen. Die worden op 
den duur toch door het vuur van de vijandelijke zware 
artillerie vernield. De waarde der stellingen berust op de 
kracht van haar voorterrein. De verdediger stelt zijne troe
pen en wapens zeer verspreid op in kleine werken, die 
vrij snel zijn op te werpen. Men zegt wel eens, dat onze 
stellingen van geen waarde zijn, omdat een aanvaller, die 
erdoor wordt tegengehouden, met zijne lange artillerie de 
bewoonde oorden ver achter de stellingen kan beschieten. 
Nu ja, dat kan hij misschien wel met enkele batterijen, maar 
wat baat hem dat. De Duitschers in België namen Duinker
ken, Hàvre, zelfs Parijs onder vuur, maar dat stelde hen 
toch niet in staat den weerstand der Geallieerden te 
breken. 

Onze terreinen zijn voor de verdediging buitengewoon 
geschikt. Wij kunnen met een behoorlijk leger ons zeer 
beslist verzetten tegen vrij belangrijke strijdkrachten. Wij 
kunnen een aanzienlijk deel der strijdkrachten van een der 
omringende mogendheden binden. Men kan ons niet onder 

den voet loopen. Ook voor eene landing behoeven we niet 
bijzonder bevreesd te zijn. Slechts een vijand, die over een 
sterke vloot beschikt, kan er aan denken eene l~mding in 
Nederland uit te voeren. Maar welk een waagstuk zou hij 
daarmede ondernemen. Zulk een landingsleger zou in onze 
lage terreinen moeten voorwaarts dringen, terwijl wij het 
hier achter een breed water zouden opwachten, daar van 
ter zijde zouden bespringen. Het zou, zoo het zich al kon 
handhaven, voortdurend in goede verbinding moeten blijven 
met het land, waarvan het afkomstig was. Voor het waar
borgen van deze verbinding zou een groot deel van de 
vijandelijke vloot moeten worden blootgesteld aan de aan
vallen van de vloten van Nederland en zijne bondgenooten. 
We zouden dus wel een zeer aanzienlijk gedeelte van 
's vijands krachten binden, zonder dat hij snel succes zou 
kunnen verkrijgen. 

Aan ons leger moeten echter nog andere eischen worden 
gesteld dan het in onze gunstige terreinen tegenhouden van 
eenen tegenstander. Wij m0eten de neutrali 1eit handhaven 
en met kracht eene overschrijding van onze grenzen kunnen 
beletten. En de ons omringende mogendheden moeten 
weten, dat, zoo hunne legers ergens tegen onzen wil ons 
grondgebied betreden, wij in staat zijn met kracht tegen die 
legers op te treden, zoo dat zij niet vrij zijn in hunne 
handelingen tegen de strijdkrachten van een derde mogend
heid. Wij moeten een invaller reeds vóór onze groote 
rivieren en stellingen kunnen ophouden, hem dwingend 
belangrijke krachten in te zetten. Wij moeten wanneer wij 
in onze sterke terreinen zijn teruggegaan, in ,staat zijn om 
daaruit weder naar voren te komen, indien de vijand ons 
met betrekkelijk geringe krachten zou willen opsluiten om 
elders meer troepen ter beschikking te krijgen. 

Onze handelingen moeten immers van waarde zijn voor 
het verloop van den algemeenen strijd, zooals vroeger reeds 
werd aangetoond. 

We moeten dus hebben een leger, dat de neutraliteit kan 
handhaven en aan oorlogvoerenden kan beletten naar 
van ons grondhebied gebruik te maken. Wij moeten hebben 
een leger,dat bii een inval niet dan voor sterke troepenaf
deelingen behoeft terug te gaan; een leger, dat in ons eigen
aardig terrein aan een groote overmacht weerstand kan 
bieden en dat zich niet dan door aanzienlijke vijandelijke 
strijdkrachten laat opsluiten. 

In een volgend artikel zal worden nagegaan hoe het 
Nederlandsche leger er voor dit doel moet uitzien. 

Ginneken VAN SLOBBE, 
Kapitein der Infanterie. 

Schietwedstrijden in Limburg. 
***De schietwedstrijden zijn, zooals men weet, verdeeld 

in plaatselijke en korpswedstrijden. 
De plaatselijke zullen gehouden in Augustus en de korps

wedstrijden in den maand September te Maastricht of Roermond. 
Onmiddellijk na afloop van de plaatselijke wedstrijden zal 

de korpscommandant zoo spoedig mogelijk de deelnemers 
voor de korpswedstrijden bekend maken en ter hunner kennis 
brengen. 

Voor den korpswedstrijd mogen de schutters het geweer 
medenemen, hetwelk zij steeds voor de schietoefeningen 
hebben gebruikt. 

Prijzen worden beschikbaar gesteld door de Gewestelijke 
Commissie, zij worden nog nader ter kennis van de afdee
lingen gebracht. 

Gr. 
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Oosterhout. 

1. BIJEENKOMST. 
In de maand April werd eene bijeenkomst gehouden voor 

de Bijzondere Vrijwilligers der Afd. Oosterhout welke door 
ruim 80 man werd bijgewoond. 

Als punten van behandeling bevatte het agenda: 
1 e. Uitreiken der nieuwe legitimatiebewijzen. 
2e. Het plaatsen der handteekeningen op het aan H. M. de 

Koningin aan te bieden huldeblijk (in totaal werden 
87 handteekeningen gezet.) 

3e. Mededeelingen over de regeling der schietoefeningen 
in dit seizoen. 

De vergadering, die door den tijdelijk voorzitter der plaatse
lijke Commissie, den Heer Dr. van Liebergen werd geleid, 
had een zeer prettig verloop. 

De geest in deze Afd. is dan ook uitstekend te noemen. 
Door den Voorzitter werden de aanwezigen aangemaand trouw 
te blijven aan hun gegeven woord en aangetoond dat een 
goed georganiseerde Vrijw. Landstorm nog steeds zeer nood
zakelijk is. ZEd. vertrouwde dat "als 't moef' op deze 
flinke mannen kan worden gerekend. 

Door den plaatselijke leider werden verschillende vragen, 
op de schietoefeningen betrekking hebbende, beantwoord, en 
werden de leden op het nut van het getrouw bijwonen dezer 
oefeningen gewezen. . . 

Na afhandeling der agenda bleef men nog een uurtJe tn 
de prettigste stemming bijeen. 

Tot Voorzitter der Afd. Oosterhout is benoemd de Heer 
C. van Raaij, waarmede de Afd. geluk kan worden gewenscht. 

De Heer v. Raaij is een zeer bekende en geziene figuur 
ter plaatse, van wien het o. m. bekend is dat hij zich zeer 
beijverd voor de schietsport. 

Gaarne bevelen wij de afdeeling, in de warme sympathie 
van den nieuwen Voorzitter aan. 

Il. SCHIETWEDSTRIJD. 
Door de te Oosterhout, (door de Afd. v.h. Instituut der 

Vooroefeningen) opgerichte schietvereeniging "Oranje trouw", 
werd een schiet-concours uitgeschreven, waartoe ook werden 
uitgenoodigd de Bijzondere Vrijwilligers van de Afdeelingen 
Oosterhout en Den Hout. 

Door zeer velen werd gaarne gevolg gegeven aan deze 
uitnoodiging, terwijl de tot heden bereikte resultaten werkelijk 
schitterend zijn, waarop wij gaarne in een volgend nummer 
zullen terugkomen, 

Alvast kan worden getuigd, dat de onderneming der jonge 
schietvereeniging allen lof verdiend en een bewijs geeft van 
de goede kameraadschappelijke verstandhouding welke er 
heerscht tusschen "gewone" en "bijzondere" vrijwilligers in 
deze streek. 

Op Donderdag 14 Mei had in de zaal van "de Stad Parijs" 
eene bijeenkomst plaats waarbij de uitslagen van den, door 
de schietvereeniging "Oranje Trouw" gegeven wedstrijd, 
werden bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. 

Door den waarnemend Voorzitter der VereP.niging werd 
de bijeenkomst geopend. In zijn toespraak wees spreker op 
verschillende omstandigheden, dier er toe hadden geleid, het 
concours minder goede uitkomsten te bezorgen. Hieraan heeft 
vooral het zeer slechte weer schuld. Toch is het beste beentje 
voorgezet, hetwelk moge blijken o.a. uit het aantal en de 
qu~liteit der beschikbare prijzen. 

Na nog een welkomswoord aan allen, werd den plaatse
lijken leider, verzocht de prijzen uit te reiken ~an de winners. 

Genoemde leider sprak vervolgens de vergadering toe en 
deelde allereerst mede gaarne aan het eervol verzoek gevolg 
te willen geven. Hij wees op het veelzijdig nut van dergelijke 
wedstrijden. 

1 e. Omdat het de kameraadschap en wederzijdse he waar
deering aankweekt. 

2e. Omdat het de schietsport en daarmede het juiste schot 
bevordert, 

3e. Omdat hieruit duidelijk blijkt dat reeds bij de jongere 
genera1ie het "Antie-revolutie-instituut" de volle sympathie 
heeft en men om die reden ervan overtuigd kan zijn, dat 
deze jonge mannen, na hun dienstplicht te hebben ver11uld, 
zich nnverwijld zullen aanmelden als bijzonder vrijwilliger 
ten einde metterdaad het nuttige en onmisbare instituut te 
steunen. 

Hierna werd overgegaan tot het uitreiken der prijzen welke 
waren verdiend als volgt: 

le prijs van Os 93 punten, le pr. Roovers 91 P·, 3e pr. Krijnen 
90 p., 4e pr. A. v. d. Ven 90 p., 5<! pr. de Deugd 88 p., 6e pr. Via[ 
87 p. (allen van de Afd. Oosterhout), 7e pr. J. van Dongen 87 p. 
(Afd. Den Hout), 8e pr. Goosens 87 p. (Dorst), 9e pr. v. Venray 86 p. 
(Den Hout), lOe pr. v. Rooij 85 p., 1 le pr. Simons 84 p. (Afd. Oosterhout), 
12e pr. Keulemans 83 p. (Den Hout). 

Onder een, op het gewonnen voorwerp betrekking hebbende 
pittige spreuk, werden de mooie prijzen, aan de winners ter 
hand gesteld. . . . 

Hierna werd, namens de deelnemers, de Vereen1gmg "OranJe 
Trouw" dank gebracht voor de goede regeling en het ge
nomen initiatief en werd de hoop uitgesproken dat de jonge 
vereeniging moge bloeien waardoor ze in de gelegenheid zal 
zijn nog vele wedstrijden uit te schrijv_~n, waaraa~ sp~eker 
reeds bij voorbaat de deelname van de b11zondere vnJwllhgers 
toezegt. 

Door den wnd. Voorzitter werd aan den Heer Beesems 
dank gebracht voor de go~de wen~chen en de beto?~de 
welwillendheid en medewerking opztchtens de vereentgmg 
en het welslagen van het concours waarna de vergadering 
werd gesloten en men nog eenigen tijd gezellig bijeen bleef. 

Breda. J. BEESEMS. 

Den Hout. 
In deze Afdeeling werd eveneens eene bijeenkomst gehouden 

met ter behandeling het agenda als Oosterhout. . 
Ook hier in deze "model", afdeeling, zooals de Se~ret~ns 

der Gew. Commissie in zijn verslag over het vong Jaar 
deze noemt, werd druk geteekend op het huldeblijk van 
H. M. de Koningin. 

Inlichtingen werden verstrekt over de schietoefeningen en 
diverse vragen werden naar genoegen behandeld. . 

De Pla_atselijke Commissie werd uitgebreid met een meuwen 
Secretaris, waarvoor werd bereid gevonden de Heer A. v. d. 
Vrande, Hoofd der school. 

De Heer v. d. Vrande is, zooals vanzelf spreekt een der 
meest vooraanstaande personen ter plaatse. in wien de Afdeeling 
reeds lang vóór zijn benoeming tot Secretaris, een warm 
voorstander vond. 

Gaarne heeten wij den nieuwen titularis een hartelijk 
welkom en hopen op eene lange prettige samenwerking in 
het belang dezer prachtafdeeling. 

Breda. J. BEESEMS. 

Zgi elen, in acht te nemen bij de propaganda 

voor toetreding tot den 

Vrijwilligen Landstorm of Burgerwacht. 

Bij de propaganda voor den Bijzonderen Vrijwilligen Land
storm komt nog wel e1!nS de vraag naar voren, welke de 
regelen zijn, welke gelden bij de werving, zoowel voor den 
Landstorm als voor de Burgerwacht. 

Bij een schrijven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 16 Mei 1919, werden deze regelen medegedeeld. 

Zij luiden als volgt: 
"Beginselen, in acht te nemen bij de propaganda voor 
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"toetreding tot den Vrijwilligen Landstorm of Burgerwacht 
,,voor zooveel het verlofspersoneel of diemJtplichtigen betreft. 

,,Bij voorkeur komen in aanmerking: 
a. ,,voor aansluiting bij den Vrijwilligen Landstorm de 
,,dienstplichtigen tot en met den 30-jarigen leeftijd. 
b. ,, voor aansluiting bij de Burgerwachten de dienstplich
,, tigen boven de 30-jarigen leeftijd. 

"Verlofspersoneel, ongeacht zijn leeftijd kan dienst doen 
,,bij den Vrijwilligen Landstorm of Burgerwachten. 

"Bij de Burgerwachten kunnen blijven de dienstplichtigen 
"van alle lichtingen, die een rang bij de Burgerwachten 
bekleeden. 

,,Voor nieuwe Kaderleden ter vervanging van degenen, 
,,die de burgerwachten verlaten, mogen geen dienstplich
,,tigen beneden den 30-jarigen leeftijd aangenomen worden. 

,,In Amsterdam en Rotterdam zullen geen pogingen aan
,,gewend worden, om reeds bij de burgerwachten aange
sloten dienstplichtigen, ongeacht van welke lichting, bij de 
,,Vrijwilligen Landstorm te doen overgaan". 

Zoowel bij den Vrijwilligen Landstorm als bij de Burger
wachten zijn in den loop van de laatste vier jaren tal van 
nieuwe leiders en leden gekomen, die met de oude stukken 
uiteraard minder goed op de hoogte zijn. Maar ook voor 
de anderen kan hei zijn nut hebben belangrijke oude gegevens 
...._ voorzoover zij niet gewijzigd zijn - nog eens onder het 
oog te krijgen. 

's-Gravenhage. BOULOGNE. 

L Kaderlandstorm. 
Zooals we in vorige artikelen reeds hebben _ uiteengezet 

was bij de opleiding vooral noodzakelijk "bezieling" aan te 
brengen voor 't weermachtsvraagstuk. Het best zou dit be
reikt worden door onze studeerende jonge manne7 goed 
duidelijk te doen worden, we!k een mooie en gewichtige 
plaats zij in de nieuwe Nederlandsche Weermacht zouden 
gaan innemen. Van 't begin af aan was alle onderricht er 
dan onk op gericht niet alleen militaire kennis en vaardig
heid aan te brengen, maar vooral bij ieder der aanwezige 
aanvoerders eigenschappen te nntwikkelen. Zoo moest iedere 
beweging, iedere handeling, die goed gekend werd, ook 
dadelijk zelf onderwezen worden. Onder goede leiding werd 
daardoor zeer spoedig bereikt eene groote mate van vrij
moedigheid bij 't optreden als instructeur. 

Was dus de opleiding van 't begin af aan gericht op 
't verkrijgen van ee:1 rang, toch moest, alvorens toegelaten 
te worden tot 't examen van eenigen rang, eerst voldaan 
worden aan de zware eischen voor 't behalen van 't bewijs 
van individueele geoefendheid . 

Het schijnt buitengewoon moeilijk te zijn exameneischen 
zoo te omschrijven, dat niet meerdere opvattingen mogelijk 
zijn. Dit bleek vooral bij het eerste groote onderzoek voor 
het verkrijgen van het diploma van individueele geoefendheid. 

Uit het volgende blijkt tevens, hoe buitengewoon lastig 
me 't de examinandi maakte: De examencommissies hadden 
vastgesteld, dat, zoo van de 24 vakken meer dan twee 
onvoldoende waren, de aspiranten afgewezen werden. Zoo 
waren er drie opvattingen, wat de schieteisch, na het door
loopen van 100 meter in 18 seconden betreft, en wel resp.: 
het verrichten van 5 goede aanslagen, het afgeven van 5 
scherpe schoten op 100 meter, waarbij alle schoten in de 
schijf moeten zijn; dezelfde als de vorige eisch, maar alle 
binnen kring 5. Zoo waren over meerdere lichamelijke eischen 
meerdere opvattingen. 

Bij de füeoretische ei~chen was regel, dat vragen werden 
gesteld over trillinghoek, opslaghoek, verheffing, vizierlijn, 
gestreken korrel, parabool, de kleinste onderdeelen van het 
geweer, verklaring van de werking van het repeteermecha
nisme enz. Zoo kreeg een vrijwilliger onvoldoende voor 

velddienst, wijl hij in een definitie niet duidtlijk kon zeggen, 
wat marschveiligheids-, voorposten- en verkenningsdienst was. 

Een ander werd gevraagd het verschil tusschen een militaire 
lijkstatie en een militaire begrafenis; de beteekenis van een 
groene vlag, een gele vlag en een witte vlag met groene 
strepen, weder een ander de volledige beschrijving van een 
identiteitsplaatje, de indeeling van een batterij en de sterkte 
van een eskadron. 

Het behoeft dan ook geen betoog, dat de resultaten van 
het eerste onderzoek verre van schitterend waren. Aan de 
eene zijde moesten de examencommissies leeren begrijpen, 
hoe de exameneischen opgevat moesten worden en aan de 
andere zijde moesten de leiders van cursussen zich leeren 
aanpassen aan de opvattingen van de examen commissies. 

Bij volgende examens werden de resultaten dan ook voort
durend beter. 

Sloterdijk. 

KLEIN 
Res. Kapitein. 

Kader-Landstorm Compagnie 
Limburg. 

De Inspecteur van den Vrijw.-Landstorm, de Generaal
Majoor J. L. ten Bosch, heeft een rondschrijven uitgevaardigd, 
waarin hij, naar aanleiding van door hem - bij oefenende 
afdeelinge1\ in de Paaschvacantie - opgemerkte fouten, 
wenken en raadgevingen geeft voor de a s . Zomeroefeningen. 

Het slot van dit schrijven - dat te groot is om in z'n 
geheel hier opgenomen te worden - is zeer belangrijk voor 
de vrijwilligers, weshalve wij het laatste gedeelte hier laten 
volgen: 

"De ijver en toewijding, die ik bij de vrijwilligers heb 
waargenomen, waren goed. Evenwel lieten flink optreden, 
behoorlijk zich melden bij een meerdere, die hen ontbiedt, 
de gestelde vragen duidelijk beantwoorden en daarbij behoor
lijk met twee woorden spreken (waarbij het een bescheiden 
eisch is, dat gegradueerden bekend zijn met onderscheidings
teekenen voor officieren), groeten en behoorlijk rechtsomkeert 
maken als de meerdere den mindete bedankt, hier en daar 
veel te wenschen over aan de volmaking van die militaire 
vormen, zal dus nog krachtig gewerkt moeten worden". 

Bij de Heeren C. W. v. Schreeven en F. H. Meijer resp. 
voorzit1er en administrateur vaA het "het comité voor sport
wedstrijden van den Kaderlandstorm" zijn plannen in voor
bereiding tot het houden van grootsch opgezette sportwed
strijden voor de Kaderlandstorrners, die zullen deelnemen aan 
de a.s. Zomeroefeningen. 

De plannen zijn: 
In de le week van 't zrimerkamp zal (na afloop van den 

dienst) elke afdeeling afzonderlijk oefenen, waarna de ver
tegenwoordigers der afdeeling zullen worden aangewezen. 

In de 2e week worden de kampwedstrijden gehouden 
waarbij de vertegenwoordigers der afdeelingen, elkander 
onderling zullen bestrijden. Deze wedstrijden zullen onder 
leiding staan van een uit de afdeelingen gevormd kamp
sport-bestuur. 

In de 3e week hebben dan ten slotte in 't kamp "Laren" 
de kampioens-wedstrijden plaats der 5 verschillende kampen. 

Ter bestrijding van de verdere onkosten stelt men zich 
voor, dat ieder K.L.S.'er in de 1 e week 25 cent van zijn 
soldij aan 't kampbestuur zal afstaan. 

Er zullen wedstrijden gehouden worden in: schieten, hand
granaat-werpen, hindernisbaan, groepsexerceeren, schermen, 
hardloopen, springen, estafetteloop, veldloop, voetbal en 
Korfbal. 

Wij hoopen van harte, dat deze plannen werkelijkheid zullen 
worden; 't zal voor de landstormers een middel zijn om de 
vrije uren aangenaam en nuttig door te brengen. 

c NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 
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De in October 1921 door den destijds in Maastricht 
wonenden secretaris der Gewestelijke Landstorm Commissie 
Jhr. J. Graafland, opgerichte "Maastrichtsche Kaderlandstorm
Vereeniging", welke thans onder leiding staat van den luitenant
commandant der Limburgsche Kaderlandstorm-compagnie 
S. v. d. Kloet, zal worden opgeheven wegens de bedenkingen 
van geestelijke zijde tegen het niet-uitgesproken-katholieke 
karakter der Vereeniging. 

Het is jammer, dat men 't voordeel wat zulk een vereeni
ging kan stichten, vooral in kampdagen, wanneer de jonge 
vrijwilligers in hun vrijer.i tijd geheel of ten deele aan hun 
eigen lot zijn overgelaten, met heeft laten opwegen tegen 't 
nadeel van een niet-katholieke organisatie. 

De Kaderlandstorm zal gedurende de aanstaande zomer
oefeningen in de volgende plaatsen gelegerd worden : 's-Her
togenbosch, Laren, Nijmegen, Venlo en Zutphen. 

Op Zaterdag 9 Juni j.l. werd de afdeeling Maastricht v.d. 
Kader L.S. geïnspecteerd en toegesproken door den com
mandant van het landstorm-verband Maastricht: Majoor 
Coenegracht. In zijn toespraak wenschte hij de kaderland
storm geluk met de successen behaald in den laatsten tijd, 
waarvoor hij dank zegde aan den Hoofdinstructeur le 
Luit. S. v. d. Kloet en de instructeurs: S. M. I. Knicknie 
en Sergeant Guyt. 

Vervolgens spoorde de Majoor de Maastrichtsche Kader
L.S.M.'ers, die binnen kort examen zullen doen aan, om 't 
voorbeeld van Roermond te volgen en zoodoende blijk te 
geven, dat de Kaderlandstorm ook in Limburg "er is en er 
mag zijn". Ten slotte hoopte onze Commandant dat de kor
poraals die hun sergeantsexamen al achter den rug hebben 
en weldra de gele streepen zullen verwisselen voor de gouden, 
zich zelf zullen opgeven om te gelegener tijd op te kunnen 
treden als instructeur en op die wijze mede te werken aan 
de verwezenlijking van 't moderne ideaal : 

,,Ieder voorgeoefend". 

Van de afdeeling Roermond slaagden op 6-7-8 Juni j.1. 
voor "geoefend man" de volgende Vrijwilligers: 

Benders, J. G. Hinzen, N. R. 
Cloquet, Th. A. Jeurissen, H. D. 
Crevels, H. H. Muris, J. M. 
Cuijpers, Ch. J· A. G. Offermans, J. J. 
Daemen, D. Peeters, L. Th J. 
Dahmen, G. M. H. R. Reinders, W. H. H. 
Oahmen, R. P. E. Rutten, J. L. L. 
Dumoulin, J. M. A. van Schoffelen, J. H. J. M. 
Eussen, J· A. Stultjens, P. H. 
Graven, J. N. de Weert, W. A. J. 
Geuskens, J. J. N. Wielders, J. L. 

2 Candidaten werden afgewezen. 1 Candidaat trok zich 
wegens ziekte terug en zal in Venlo alsnog examen doen. 

Instructeur van deze klasse was de Sergeant Guijt. 

Met ingang van 7 Juni j.l. werden bevorderd tot korporaal 
de vrijwilligers: 

Soons, M. D F. H. (afd. Heerlen). 
v. Bers, J. en Keizer M. J. N. (afd. Maastricht). 
Geurts, A. H. P. en Beilens, E. P. (afd. Roermond). 
Ackerrn3n", J. H. H. (afd. Rolduc). 

De zomeroefeningen voor de compagnie Limburg zullen 
gehouden worden te Venlo, vanaf 23 Juli-11 Augustus a.s. 

Aan deze oefeningen zijn volgens hun verbintenis verplicht 
deel te nemen alle vrijwilligers behalve de korporaals, die 
gedetacheerd worden bij een der regimenten Infanterie ter 
volbrenging van hun maand practischen dienst ter bevordering 
tot sergeant. Kamp-commandant is de Kapitein J. G. Sinia. 

Met 't toezicht op de oefeningen is belast de Majoor 
L. H. L. D. Coenegracht. 

Maastricht. 
H. HUIJNEN 

Korporaal-Kaderlandstorm. 

Kaderlandstorm te Roermond. 
Maastricht en Rolduc waren ons reeds voor geweest met 

het sergeantsexamen en hadden ons een goed voorbeeld ge
geven, maar eindelijk was toch ook de datum voor Roermond 
vastgesteld. Zooals er reeds in het vorige nummer vermeld 
stond, zou het examen plaats hebben op 30 en 31 Mei. 
En dank zij de voortreffelijke leiding van den 1 e luitenant 
S. van der Kloet en den s. m. i. s. J. Knicknie werd het een 
volkoi,-en succus, 13 candidaten waren voor het examen op
gegeven en alle 13 slaagden. 

Namens de a. s. sergeanten van de K. L. S. te Roermond 
betuigen wij dan ook onzen hartelijken dank aan onze com
pagnies-commandant en hoofdinstructeur, den le luitenant 
S. v. d. Kloet, die met den s. m.i. J. Knicknie steeds de 
grootst mogelijke zorg aan onze opleiding heeft besteed. 

Namen der geslaagden: 
P. v. Aarsen; J. Fievez; A. Hendrickx; H. Höppener; 

L. Höprener; Huyben; Palmen; J. Peters; J. Stassen; 
Ch. Schulpen; J. v.d. Venne; Vos de Wael; P. Windhausen. 

Echt. 
Namens de a. s. sergeanten 

JOS. VAN DE VENNE. 

Grenadiers-Marsch. 
Turf in je ransel, turf in je ransel, 
Mannen, op ! Voor 't Vaderland ! 
Turf in je ransel, turf in je ransel, 
Mannen, waakt voor Nederland! 
Laat de vlaggen vroolijk wapperen 
In de vrije iucht. 
Weest kloekmoedig, toont U dapperen : 
Ga nooit op de vlucht, 
·want dat doet geen mHn. 

Leve de Koningin! 
Leve Haar hoog Gez.in ! 

Ook Haar Moeder zijn we trouw, 
Aan die brave, edele Vrouw, 

Dierbaar Vaderland : 
Heilig Nederland ! 

Blijve 't vrij, onafhank'lijk, zelfstandig! 
Daarvoor leven we, lijden we, 
Streven we, strijden we, 
Leven we, lijden we, 
Streven we, strijden we. 

Oranje boven! 
Laten we God toch loven, 
Dat we vrij zijn, geen slaaf van een ander. 

Turf in je ransel, turf in je ransel, 
Vrouwen van ons Vaderland! 
Turf in je ransel, turf in je ransel, 
Vrouwen, reikt den man de hand! 
Helpt hem vechten, helpt hem strijden 
Voor den vrijen grond! 
·wekt hem op, verzacht zijn lijden, 
Als hij is gewond, 
Zooals een' vrouw dat kan. 

Trouwe huwelijksmin, 
Kern van 't huisgeûn, 

Vraagt een plek.je op d'aard 
Voor den huiselijken aard. 

Dat verdedigen wij, 
Wie de vijand zij, 

Die tot 'n aanslag daarop zich mocht vermeten, 
Daartegen stellen w'ons kloek te weer 
Ter bescherming van lijf, goed en eer. 
Daarvoor storten w'als 't we7,en moet, 
Ons vrouwlijk en ons maagdlijk bloed: 
Wij willen braaf zijn, 
Van niets de slaaf zijn 
Dan van onz' eer, onzen plicht, ons geweten L 

Turf in je ransel, turf in je ransel, 
Kinderen van Nederlond ! 
Turf in je ransel, turf in je ransel, 
Zijt de hoop van 't Vaderland! 

c NIOD Amsterdam PER1570 Het Landstormblad Limbur e.o. 
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Leert U ordelijk gedragen, 
Gewent U vroeg aan tucht. 
Van wat Gij leert, nog jong van dagen, 
Plukt Gij later vrucht. 
Rekent op tegenspoed. 

Ieder menscbenkind 
Heeft een trouwen vrind, 

Een, die hem nooit verlaat 
Maar altijd naast hem staat. 
Die vrind beet: Plicht. 
Hij maakt U 't leven licht, 
Als Ge maar steeds naar hem wilt luist'ren. 
Dan hebt G 'een leidsman, die nooit liegt, 
Of U op andere wijs bedriegt, 
Een meester, die Uw werk bepaalt: 
Uw gids voor 't leven, 

Door God gegeven, 
Doet steeds, wat hij U toe zal fluist'ren. 

Den Haag. Mr. A. M. M. MONTYN. 

/ De Organisatie van de 
{ imburgschen Gewonen Vrijwilligen Landstorm. . 

(Instituut der Vooroefeningen). 

*}' Het Landstorm-Verband "Maastricht", onder com
mando van den Majoor Coenegracht, bestaat uit twee 
afdeelingen : 

a. de afdeeling "Roermond", Ct. Kapitein H. Lubberts, 
aan wie u toegevoegd de le Luitenant J. S. S. M. Hamm. 

b. de afdeeling "Maastricht", Ct. Kapitein G. H. H. S. 
Bonhomme, aan wie u toegevoegd de le Luitenant E. P. H. 
Stijns. 

c. de afdeeling Kaderlandstorm, Ct. Ie Luitenant S. van 
der Kloet te Maastricht. 

De totale sterkte van dit Verband bedroeg 1 Februari 
1305 oefenende Vrijwilligers, waaronder 71 korporaals en 
495 houders van het diploma van voorgeoefendheid. 

Het aantal vooroefenende Vrijwilligers zal binnen zeer 
korten tijd tot pl. m. 1700 stijgen. 

:j: 

Voor belangstellenden, die bijv. inlichtingen omtrent het 
instituut der vooroefeningen wenschen te ontvangen, publi
ceeren wij de volgende (volledige) adreslijst: 

V erbands(Korps) hu reel ; 
Afdeelings-Commandant; InstructPUrs 

(Namen en Rangen) 

Verbandsbureel 

COENEGRACHT, L. D. L. M. Majoor 
Commandant 

LUBBER'I'S, H. Kapitein 
Commandant "Afd. Roermond" 

BONHOMME, G. H.H. G. Kapitein 
Comm11,ndant "Afd. Maastricht" 

VAN DER KLOET S. le Luitenant 
Commandant Afd. Kader-Landstorm 

HAMM, J. G.G. M. le Luitenttnt 
Toegevoegd aan Ct. Afd. Roermond 

STIJNS, E. P. H. le Luitenant 
Toegevoegd aan Ct. Afd. Maastricht 

I11Slmcteurs Afd. Roemzond. 

PIJPERS, A.M. H. S. M.I. 

VAN BEZOOIJEN, P.J. S. M.I. 
HIRDES, A. J. Sergeant 

KAMPS, H. S. M. I. 

Adres, plaats, straat 
en No. 

L.S. Verband Maastricht 
Maa"tricht. 
Gr. Looyerstraat 17 
'I'el. No. 740. 
St. Lambertuslaan 2 
Maastricht 'l'el. No. 916 
Herten bij 
Roermond. 
Looyersgracht 13, 
Maastricht. 
Achter 't Vleeschhuis 2, 
Maastricht. 'l'el. No. 34. 
Robert Regoutstraat 32, 
Roermond. 
Gronsvelderweg 7, 
Maastricht. 

Zwartbroekstraat 9, 
Roermond. 
Steel 61, Roermond. 
Keulschestraat 14, 
Roermond. 
Stationstraat 35, Sittard. 

V erbands(Korps) bureel; 
Afdeelings-Commandant; Instructeurs 

(Namen en rangen) 

TIMMERMANS, J. Sergeant 
BAATS, L. Sergeant 
FRIJNS, J. Res. le Luitenant 
VAN BERGEN, J. Res. S. M.I. 
GEUR'l'EN, Verlofs Sergeant 

BOVES, 
" " KUSTERS, J. G. 

THOMAS,A. 
Verlofs Sergeant 

,, " 
" 

VAN KAN, S. 
CLEVEN L. " ,. 
ALOFS, L. 
KUSTERS,H. 
WEHRENS, 
SIMONS,H. 
RUTTEN,J. 
AENGEV AEREN, ,, 

" 
" 
" 
" 

RIET JENS, ,, 

" ,. 
,, 

" T JIEUNISSEN, Vaandrig 
VAN EIJK, H. Verl. Sergeant 
HOHENvV ALT, ,, ,, 

Instructeurs A /d. llfaaslrz"cht. 

BERGMANS, M. A. S. M.I. 

KRUIJT, A.M. 

SIEBA, M.J. 

BOUrEN, L. H. 

Sergeant 

" 

" 
JANSSF,N, W. E. H. Res. le Luit. 

PEL'I, G. J. H, 
DE WILT, M. A. F. 
PEETERS, 

SCHEPER8 

Idem 
Idem 
Idem 

Idem. 

AMERICA, L. Res. 2e Luitenant 

LEMMENS, H. F. H.E. Res. le Luit. 

KORSTEN, H. J. H.E. Res. 2e Luitenant 

BALLIEUX, P. M. C. Res. 2e Luitenant 

CURFS, J. 
ERNST, 

v. d.HOVEN 
SA VEL BERGH, 
VRE'GLS, 

GORISSEN, 
GODDING, 

Idem 
Idem 

Idem 
Idem 
Idem 

Verl. Sergeant 
Idem 

Instructeurs Afd. Kader-Landstorm. 

KNIKNlE, J, S. M. I. 

SCHOENMAKERS. C.A. G. S. M. I. 
GUYT, H.L. Sergeant 

Adres, plaats, straat 
en No. 

Nieu wstraat 567C Weert. 
Heidestr. 5:'l. Brunssum. 
Hoensbroek. 
Brunssum. 

Brunssum. 
Ubach over "\V onns. 
Spaubeek. 
Elsloo. 
Arendsgenhout,Hulsberg. 
Nieuwstadt. 
Groen straat, Lutterade. 
Guttecoven, Limbricht. 
Baandert, Sittard. 
Maasniel. 
Heel en Panheel. 
Stamproy . 
Stamproy. 
'iVeert. 
Nederweert. 
Roggel. 

Victor de Steursstr. :30, 
Maastricht. 
Verl. Nieuwstr. 109 C, 
Gulpen. 
Eikeoderveld, 
Straat A. 72, Heerlen. 
Toogerscheweg 181, 
Maastricht. 
Cabergerweg C 110, 
Maastricht. 
Akerstraat, Vaal,. 
Temstraat, Heerlen. 
Prof. Roerstr. 9, 
Maastricht. 
Mr. Andr. Sassenstraat 9, 
Heerlen, 
Gozewijnstraat 13, 
Valken burg. 
Tunnelweg 38, 
'l'erwinselen. 
Mr. Andr. Sassenstraat 9, 
Heerlen. 
Duitsche Poort 6, 
Maastricht. 
Moerslag•St.. Geertruid. 
.Meuserstraat 129, 
Kerkrade. 
Banholt-Mheer. 
vVeltertuinstraat, Welten. 
Nieuweohagerheide, 
Nieuwenhagen. 
Bocholtz lA. 
Capucijoestraat 31, 
Maastricht. 

Brusselschestraat 69, 
Maastricht. 
Glacisweg 4, Maastricht. 
Tillystraat 65, 
vVittevrouwenveld, 
Maa~tricht. 

(Volgens gegevens van het landstorm-commando "Maastricht"). 
Gr. 
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HOEDEN, PETTEN 
GUMMI-BOORDEN - DASSEN, 

STRIKJES - BRETELS - ENZ. 

H. LINA: VENL40 
TELF. 623. · KLAASSTRAAT 4 - TELF. 623. 

REGENJASSEN. 
KEPl'S EN PUTTEES. 

127 

Leger in N ederlandsch-1 nd ië. 

Dienstneming als Adspirant-Onderofficier. 

Ongehuwde Nederlanders kunnen bij de Koloniale Reserve te 
Nijmegen opgeleid worden tot sergeant der Infanterie. Zoolang in 
dien rang in Indië nog een overcompleet bestaat, wordt men als 
sergeant titulair en ongehuwd uitgezonden. 

Toelatingseischen zijn: 
Goed gedrag, rekenen met geheele getallen, tiendeelige en gewone 

breuken, kennis van het metrieke stelsel, lezen en schrijven der 
Nederlandsche taal en aardrijkskunde van Nederland. 

Leeftijd van 17 tot en met 24 jareA. 
Gedurende de opleiding een wekelijksch zakgeld van resp. f. 1.40, 

f. 2.10 en f. 2.80. 
Aanmelding voor den Cursus, die in Juli a.s. begint, vóór 6 Juni 

middels eigenhandig geschreven brief, gericht aan den Commandant 
der Koloniale-Reserve, aan wien nadere inlichtingen kunnen worden 
verzocht. 

Na aanmelding heeft voor degenen, die daarvoor in aanmerking 
komen, in Juni de oproeping plaats om te Nijmegen te worden ge
keurd en geëxaminee, d, onder mededeeling, welke papieren moeten 
worden medegebracht. 

1 

Reisgeld wordt teruggegeven. 

COMMANDANT KOLONIALE RESERVE. 

Die een goede sigaar wenscht bestellen eens proef 
Merk Bella Bebanna Sumatra p. 100 

Die zo Vorstenlanden 
Bambina Sumatra 
Exotia II Sumatra 

" Planteurs Vorstenlanden 
Zeeva ~rt Sumatra 
First Page Vorstenlanden 
Proefjes Sumatra 
Laura Sumatra 

Condities 300 franco rembours plm. 2°/0 

500 ,1 50/o 
1000 " 100/o 

FI. 9.-
7.-
6.

" 8.
,, 7.-
" 6.-

5.50 
" 3.50 

4.-

129 

Aanbevelend, G. J. VAN BOCKEL - Sigarenfabrikant • 's-HERTOGENBOSCH. 

1 

FIRMA G. RUIJS 
UNIFORMKLEEDING & CIVIEL 

ONDER GARANTIE 

GUNSTIGE BETALINGS-CONDITIES. 
REIZIGERSBEZOEK OP AANVRAGE. 12s 

GASTHUISSTRAAT 16 -·- VENLO. 

u~u~~~u~u~m~m~m~m~m~m~ 

L. WINTERS-DROST 
~~~9~9~9~~9~~9Qc9 

MILITAIRE-KLEEDING 
GveroGvCroCroCroGvGvGvGv 

131 

VLEESCHSTRAAT 65 VENLO. 

AAA&AAA•AAAAAAÀÄÀAÀ~ÀA 

Ter perse om dezer dagen te verschijnen een drietal 
voordrachten op muziek voor zang en piano: 

1. Boer en Ambtenaar 
Voordracht voor 2 heeren. Prijs per ex. f. 0.40 

2. Een vergissing 
Voordracht voor 1 heer. Prijs per ex. f. 0.30 

3. Een slachtoffer van de politiek 
Voordracht voor 1 heer. Prijs per ex. f. 0.30 

De drie voordrachten te samen f. 0.75. 

Toezending uitsluitend na ontvangst van het bedrag. 

F. JALI N K Bz., 

Apollolaan 13, Apeldoorn. 
Postrekening No. 34656. 130 

TVYYYVVTVV~VTTV•YYY9VV 

rr======================="' 

J. C. RAMING, VENLO 
EENIG ADRES IN NOORD-LIMBURG VOOR 'TINKOOPEN VAN 

MANUFACTUREN, DAMES- EN KINDERCONFECTIE 

BEDDEN EN TAPIJTEN, SLAAPKAMERMEUBELEN 

132 

Il CoMPLETE WONINGINRICHTINGEN 
~===================== 

VACANT. 
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HET LANDSTORMBLA 
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BIJZONDEREN VRIJWILLIGEN LANDSTORM. 
Dit maandblad verschijnt den laatsten van elke maand. 
Abonnementsprijs: zelf te bepalen, doch niet lager dan 

f 1.- plus f 0.125 inningskosten. 
Losse nummers f 0.12 per stuk. 

········ ·· ·.- ... 
.. 

Drukkers van dit maandblad: GEBRS- VAN AELST 
0. L. Vr. Kade 10-11, Maastricht. Tel. Int. No. 757. 
Beheerder der advertentiën: de sergeant-vrijwilliger 

!~- = 

Hoofdredacteur: JHR.J. GRAAFLAND te Buggenum (L.) 

Tel. Int. No. 14 te Haelen, alleen op werkdagen van 

9-12, 2-3½ en 6-7 uur; postrekening te Roermond 

No. 67535. \ ~ 

A. KOOPS te Venlo, Houtstraat No. 1, Tel. Int. No. 475. 
Postrekening No. 7541. 

Blijvende Samenwerking. 
De tijd heeft vele goede eigenschappen, b.v. hij heelt alle 

wonden! - maar ook kwade, hij doet veel vergeten, wie kent 
er een goed spreekwoord voor? 

De secretaris gaf daarom in het laatste nummer van Ons 
Landstormblad nog eens de oude beginselen, volgens welke 
de aanwerving en de consolidatie van den Landstorm en 
Burgerwacht moet geschieden ; oude beginselen ja, maar 
tevens altijd nieuwe, zoolang ze door het bevoegde gezag 
niet gewijzigd zijn. En dat is blijkbaar nog niet! Men heeft 
zich niet altijd en overal aan die beginselen gehouden, met 
het gewone gevolg, dat men niet geoogst heeft, wat men 
hoopte, om de eenvoudige reden, dat men niet goed gezaaid 
had. Als daarom Landstnrmcommissie rn Burgerwacht-bestuur 
hier en daar nog eens gemoedelijk gingen beraadslagen, en 
wellicht eens schiften, dan zouden er hier en daar wel wat 
schietsportieve menschen verdwijnen, maar twee nuttige en 
voorhands zeker noodige instellingen mee geconsolideerd 
worden ; een weinig geliefhebber zou er allicht een knak 
meekrijgen, maar een goed beginsel in de daad omge21et zou 
er mee winnen, Het is nu maar de vraag, wat bij sommigen 
het zwaarst weegt! Zeker is, dat blij ven de samenwarking 
hier noodzakelijk is. 

Er zij overheic.spersonen, geestelijke en burgerlijke, die 
voor deze twee instituten niet veel meer voelen ; sommigen 
hebben alles, wat naar verweer ruikt, en wat er r oodig is 
om dat verweer te organiseeren, zooals comité's van actie 
maar opgedoekt. Nu is het misschien niet ondienstig hier 
even op te merken, dar het wettig gezag in ons land door 
de afschaffing van het blijvrnd gedeelte en de legerorgani
satie volgens de huidige dienstpltchtwet geen legerwet ilan
stonds bij de hand heeft, om zich te verdedigen, en haar 
bestaan kracht bij te zetten, dan juist den Bijzondere Vrij
willigen Landstorm, de Burgerwacht en de Technische Nood
hulpdiensten . Het is dus zaak deze instituten op de noodige 
kracht te houden, uit te bouwen en te consolideeren, voor 
zoover dit door dat zelfde wettig gezag wordt noodzakelijk 
geacht. Nu is het best mogelijk, dat er in een of andere 
negorij absoluut geen gevaar dreigt, geen verstandig mensch 
die er aan twijfelt; maar ook geen mensch, die zal bewe:-en, 
dat alles rustig is op aarde en met name in Europa en nog 
minder in onze naaste omgeving. Men zal toch niet zóó 
naievelijk aangelegd zijn, dat men van meening is, desnoods 
alléén Nederlandje te kunnen spelen? Erger zou zijn, als op 
meer plaatsen, dan op het kleiboerendorp, waar ik het eens 
publiek hoorde verdedigen onder algemeene instemming, zulk 
een mentaliteit had post gevat : dat er toch wel genoeg zou
den komen, en dat zij dus wel rustig thuis konden blijven! ! 

Daarom blijvende samenwerking is er noodig en we! vol
gens den beproefden opzet: samenwerking van hoog en laag, 
van bestuurderen en onderdanen, van leiders en vrijwilligers. 

.. Redacteuren: VAN AGT te Eindhoven en VAN GENK 

te Achtmaal. 

De goede geest van den Bijz. Vrijw. LandstCirm moge ook 
in àe andere organisaties leven, en alle mogen bloeien onder 
de leiding, die ofwel door het wettig gezag is aange~te:cl, 
of door de historie leiding geworden is. 

Achtmaal, 9-7-23. JOS VAN GENK. 

De kracht van onze weermacht. 
IL De sterkte en samenstelling van ons leger. 

Is ons tegenwoordig leger in staat om de taak te vervul
len, die het kan worden opgedragen? Op deze \'raag kan 
natuurlijk geen positief antwoord worden gegeve n. Het gaat 
hier niet om de oplossing van een rekensommetje. Er zijn 
factoren in het spel, die niet dan bij benadering zijn vast re 
stellen ; factoren, die zeer aan verandering zijn ondet worpen. 

Wie kan in vredestijd de gevechtswaarde der troepen be
palen; de gevechtswaarde, afhankelijk van de geoefe:idheicl 
der manschappen, van de karaktereigcnsch;ippen v,m het 
volk, van den geest in het leger, van de bekwaamheid der 
hoogere en der lagere aanvoerders en van tal van andere 
omstandigheden? En toch hoe groot is de waarde van deze 
factoren, welk een grooten invloed oefenen zij uit op de 
waarde van de strijdmacht ! 

Een beschouwing over de kracht van onze weermacht 
zou van onwaarde zijn, indien gern rekening werd gehoudrn 
met de juist aangegeven factoren. Zij dienen dan ook ter 
drge onder het oog te worden gezien, hoe netelig zij ook 
zijn. Zij zullen het onderwerp uitmaken van een volgend 
art,kel. Eerst zal worden nagegaan hoe groot de sterkte van 
het leger moet zijn en hoe het moet zijn samengesteld. Zeker 
ook hier is geen sprake van een onbetwistbare oplossing. 
Hoe sterker het leger, hoe moderner vaan samenstel, des 
te grooter is de kans, dat het zijn taak zal kunnen vervullen. 

Doch, we hebben toch wel eenige houvast wat betreft 
de minimum-eischen dienaangaande aan ons leger te stellen. 
Om de neutraliteit te handhaven moeten we bij een oorlog, 
die aan de andere zijde van onze grenzen woedt, op de 
bedreigde punten voldoende krachten opstellen. Nu is men 
algemeen, ook h het buitenland, van oordeel, dat een afdee
ling, die zelfstandig den strijd moet kunnen opnemen tegen 
overmacht, minstens een divisiegroep sterk moet zijn. Is men 
gedwongen naar meerdere zijden front te maken bij het hand
haven der neutraliteit, zooals dit voor ons regel zal zijn, dan 
dient men, daar ook over een reserve moet worden beschikt, 
minstens vier divisiegroepen aan veldtroepen te kunnen uit
brengen. 

Om aan andere rijken eerbied in te boezemen, zoodat zij 
ervoor terugdeinzen ons in den strijd te betrekken, moet men 
minstens een aantal vreemde legerkorpsen, die ieder onge
veer zoo sterk zijn als een onzer divisiegroepen, kunnen 
binden. Een geringe troepenmacht heeft een staat, die zich 

-
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reeds tegenover tegenstanders bevindt, er wellicht voor over 
om de voordeelen te verkrijgen, die het gebruik van ons 
grondgebied hem kan opleveren. Een aantal legerkorpsen zijn 
voor een groote mogendheid, die zijn krachten reeds hard 
nooáig heeft, een belangrijke strijdkracht. In het begin van 
den grooten oorlog zouden een drietal legerkorpsen, aan de 
een of andere zijde meer, naar alle waarschijnlijkheid den 
krijg een geheel ander verloop hebben gegeven. Een viertal 
Nederlandsche divisiegroepen aan veldtroepen zijn een geducht 
wapen. Die wenscht men liever niet toegevoegd te zien aan 
de legers, die men moet bekampen. Wanneer een oorlogvoe
rende van ons grondgebied gebruik mocht willen maken om 
zijn tegenstander te lijf te gaan, dan zal de aanwezigheid van 
een Nederlandsch veldleger van vier divisiegroepen, waar
achter aanvullingstroepen gereed staan, hem van zijn plan 
doen afzien, omdat zulk een leger een geduchte stootkracht 
vormt, die kan worden ingezet op een voor den indringer 
ongunstige plaats en tijd. 

Een ve!dleger van vier divisiegroepen kan geruimen tijd 
het hoofd bieden aan een vijand, die met kracht optreedt ; 
dat leger kan buiten ons polderterrein een overmacht belet
ten snel op te rukken, zoodat de stellingen, die in ons sterk 
terrein den aanvaller definitief tot staan zullen brengen, kun
nen worden gereed gemaakt en ingenomen. Een veldleger 
van de aangegeven sterkte, dat op de stellingen zou moeten 
teruggaan, zou een krachtige bedreiging vormen voor de 
vijandelijke strijdkrachten. Deze laatste zouden ons niet met 
zwakke afdeelingen kunnen afsluiten ; zij zouden een aantal 
legerkorpsen blijvend moeten missen op hun hoofdoperatie
tooneel. 

Telkens dus deed zich de vraag voor hoe een aantal 
vreemde legerkorpsen, dus een aanzienlijk deel van de vijan
delijke strijdkrachten, kunnen worden gebonden. Om de ge
noemde en om de andere redenen heeft men de minimum 
sterkte van het Nederlandsche veldleger op vier divisie
groepen met bijbel1oorende organen gesteld. Maar met dit 
veldleger alleen kan men niet volstaan. 

Immers men zou het nimmer durven inzetten tegen een 
indringer, tegen een schender van de neutraliteit, indien het 
daardoor geheel los kwam te staan, indien het kon worden 
afgesneden van het hart des lands, Vi'n waaruit het moet 
worden op kracht gehouden. 

In den laatsten tijd werd meermalen smalend gesproken 
over de waarde van onze stellingen. Stellingen, meende men, 
zijn uit den tijd. Zij, die zoo oordeelen, zien over het hoofd, 
dat een veldleger slechts dan met kracht kan optreden, wan
neer het weet, dat het hart des lands is gedekt, dat het zoo 
noodig kan teruggaan op sterk terrein, waar het met behulp 
van andere troepen den tegenstander definitief tot staan kan 
brengen. 

Het is voor een ieder te begrijpen, dat voor het bezetten 
van die stellingen en van andere deelen, voor de verdediging 
van ons land van belang, troepen noodig zijn buiten die van 
het veldleger. Hiervoor zijn bestemd de reservetroepen. Deze 
kunnen zoo noodig ook aan het veldleger worden toegevoegd 
of dit aanvullen. 

Ons leger is op deze beginselen opgebouwd. Wat de ge
talsterkte en de indeeling betreft voldoet het aan de eischen, 
welke men het kan stellen, zei het ook slechts aan de mini
mum-eischen. 

Wat de samenstelling der onderdeelen van het leger be1reft, 
dient men zich te doen leiden door de lessen der laatste 
oorlogen. Hier kan men ni~t gaan improviseeren. Met een 
ongeorganiseerde afdeeling soldaten kan men geen oorlog 
voeren. 

We kunnen genoegen nemen met de sterkte en de orga
nisatie van ons leger. Onze bewapening echter Laat veel te 
wenschen over. Voornamelijk is er een groot tekort aan 
moderne artillerie. De staat van 's lands finantiën is zoodanig, 
dat op het oogenblik dit groot gebrek van ons leger niet 
wordt opgeheven. Door het ontbreken dezer artillerie wordt 
de gevechtswaarde van ons leger aanzienlijk verminderd. 
Het valt te betwijfelen of het zonder deze artillerie wel in 
staat is de taak te vervullen, welke het kan worden opge-

dragen. Aanvulling van de bewapening moet ons eerste doel 
zijn, al zal men daarbij rekening moeten houden IT'et onze 
middelen. 

Is de bewapening op de hoogte van den tijd, dan kunnen 
we zeggen : Wat de sterkte, de samenstelling en de bewa
pening betreft is het Nederlandsche leger paraat. 

De netelige vraagstukken van geoefendheid, geest van het 
leger, enz. zullen in een volgend artikel worden behandeld. 

VAN SLOBBE, 
Ginneken. Kapitein der Infanterie. 

Verbandwedstrijd "West-Brabant i ch fabrikaat". 
Onder dezen titel wordt dit jaar de Verbandwedstrijd in 

West-Brabant bekend gemaakt en gepropageerd! 
Om het gevaar te ontgaan van met vreemde veeren te 

pronken, deel ik hier heel bescheiden mede, hoe ik op het 
idée gekomen ben. Toen ik voor korten tijd het Landstormblad 
voor Overijse! en Gelderland, onder de wakkere leiding van 
den Heer Jalink, ontving, was dat nummer geheel gewijd 
aan de plaatselijke en gewestelijke schietwedstrijden in die 
verbanden, en werd de Gewestelijke schietwedstrijd daar 
aangekondigd als "het Nederlandsche Fabrikaat!" 

Ik vond het idée prachtig, en gevoegelijk navolgenswaardig 
om echter niet te hoog te mikken, en tevens om geen al te 
groot plagiaat te plegen, nam ik het over in het klein, en 
proclameerde een schietwedstrijd: ,,Het West-Brabantsch Fa
brikaat!" in het zoet vertrouwen, dat zulks èn bij de Fabri
kanten èn bij de Landstormers in goede aarde vallen zou. 

De Heeren Fabrikanten zijn al aangeschreven, en bewijzen, 
dat het goed gevallen, is zijn al binnen: de N.V. Bierbrouwerij 
De Drie Hoefijzers te Breda, zooals gewoonlijk, royaal voorop; 
de likeurstokerij Firma Becht te Bergen op Zoom, de N. V. 
Cacao en Chocoladefabriek De Faam; de N.V. Baurg te 
Bergen op Zoom; de Gebr. van den Biggelaar, Breda; 
Verschure's Margarine Fabrieken Oosterhout; N.V. Lucifers
fabrieken, Breda en Hero Conserven Fabrieken, Breda. 

Of het nu bij de vrijwilligers goed zal vallen? Waarom 
niet? Zij kunnen er nooit op achteruit gaan. Vooreerst komen 
er meerdere en mooiere prijzen beschikbaar, wat bij de 
tegenwoordige bezuiniging geen overbodige weelde is; maar 
vooral: de sympathie voor ons instituut zal er bij de burgerij 
door groeien. Deze l)pzet gaf nog eens gelegenheid aan fa
brikar,ten e.a. doel en streven van onze organisatie uit een 
te zetten, geeft hun de gelegenheid eene instelling te steunen 
die mede een waarborg is, dat er rustig kan doorgewerkt 
worden, zoo werknemers als werkgevers ten voordeele, en 
het algemeen welzijn niet het minst! 

Waar nu de werkgevers met de eers1e post al op dezen 
opzet reageerden, mogen we wel hopen, dat de Vrijwilligers 
niet zullen achter blijven: vooreerst door in grooten getale 
aan de schietwedstrijden deel te nemen, wat nog wel gaan 
zal, gezien de groote deelname aan de plaatselijke wedstrijden, 
maar ook door dezen opzet te propagareeren, en bij event. 
werkgevers nog eens een goed woordje er voor te doen, 
opdat hij in alle opzichten r;-ioge slagen. 

Ieder denke er dan aan, dat een goed begin !S het halve 
werk, en ook dat vele handen licht werk maken, wat door 
sommigen nog al eens wordt vergeten! 

Ondergeteekende houdt zich aanbevolen voor adressen, 
berichten en vooral voor toezendingen! 

Achtmaal (Gem. Zundert). JOS. VAN GENK. 

Wij vertrouwen erop, dat alle abonné's ook den tweeden 

jaargang van "het Landstormblad" zullen willen ontvangen 

en de postquittantie, welke in September zal worden aan

geboden zullen voldoen. 
REDACTIE. 
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,,Umburgsche Jagers". 

f\JIEDEDEELINGEN 
omtrent de te houden ~orpsschietwedstrijûen van de bijzondere vrijwilligers in 1923, 

1. Aan de scuietodeningen in de provincie Limburg nemen 
deel: 
21 afdeelingen met patr. no. 1, aantal opgegeven schutters 825 
41 afdeelingen met patr. no. 7, aantal opgegeven schutters 1050 

2. De Korpswc>cis•ri.id wordt gehouden te Roermond op de 
schietbanen Melickerheide in September, juiste datum zal 
tijdig ter kennis gebracht worden van de afdeelingen. 

3. Aan de wedstrijden kunnen deelnemen 10°,0 van de 
deelnemers aan de f<:hietoefeningen, met dien verstande dat 
b.v. tot en met 14 één deelnemer is, van 15 tot en met 24 
twee deelnemers enz. 

4. Dit aantal wordt bepaald in verhouding fot hrt aantal 
schutters, dat gedurende de maand Juli werkelijk aan de ge-
houden schietoefeningen heeft deelgenomen. "' 

_5. ~-adat de schietlijsten over Juli zijn binnen gekomen, 
(wteril]k 5 Augustus) wordt het aantal deelnemers per af
deeling vastgesteld. 

6. Dit aantal wordt ter kennis gebracht van de Leiders 
der afdeelingen. 

7. De prijswinners van de plaatselijke wedstrijden komen 
in aanmerking voor deelneming aan den Korpswedstrijd in 
de volgorde van de behaalde prijs bij den plaatselijken wed
strijd. 

8. Voor 30 Augustus moet op het Korpsbureel te Maastricht 
van de Pl:iatselijke leiders inkomen een opgave van de schutters 
welke, gelet op het gestelde in punt 7, aan den wedstrijd 
deelnemen. Deze opgave moet bevatten: Naam en voornamen 
rang, met welk middel van vervoer men reist (trein, tra~ 
of rijwiel), bij trein en tram station van aanvang der reis. 

Deze gegevens moeten nauwkeurig verstrekt worden, aan
gezien vervoerbewijzen opgemaakt moeten worden, die daarna 
tijdig aan de plaatselijke leiders zullen gezonden worden. 

Zij, die van een militair vervoerbewijs gebruik maken 
moeten zoo mogelijk in uniform gekleed aan den wedstrijd 
deelnemen. 

De aandacht wordt er op gevestigd, dat de vervoerbewijzen 
strikt persoonlijk zijn. 

Mocht, om een of andere reden geen gebruik gemaakt 
worden van een verstrekt vervoerbewijs, dan moet dit on
verwijld teruggezonden worden naar het Korpsbureel te 
Maastricht, of bij den wedstrijd mede gebracht worden, om 
het aldaar af te geven aan den administratem van het Korps 

9. De wedstrijd wordt onderverdeeld in : 
a. Met patronen no. 1 voor de deelnemers der afdeelingen, 

welke met patronen no. 1 geoefend hebben. 
b. Met patronen no. 7 voor de deelnemers der afdeelinrren 

b ' 
welke met patronen no. 7 geoefend hebben. 

10. Bij de wedstrijden kan geschoten worden met de ge
weren, waarmede geoefend is, doch aan het geweer mag 
niets gewijzigd worden. 

11. Er wordt g@schoten een serie van 5 patronen, schot 
voor schot, 2 proefschoten kunnen desgewenscht gedaan 
worden. 

12. Er wordt geschoten met geweer zonder baj0net, met 
patronen no. 1 houding naar keuze staande, knielend of 
liggende. 

Met patronen no. 7 naar keuze staande of knielende. 
13. De verblijfkosten, welke door deelname aan de schiet

wedstrijden z,1llen ontstaan, worden bestreden door de ge
westelijke landstormcommissie. Nader wordt het tarief bericht. 

14. Prijzen in geld worden noch voor plaatselijke, noch 
voor korpswedstrijden verstrekt. Door de zorg der gewestelijke 
landstormcommissie zal deze maand aan eiken Leider een 
lijst van prijzen voor de plaatselijke wedstrijden worden toe
gezonden, waaruit een keuze kan worden gedaan. 

De prijzen der korpswedstrijden zullen vooral bestaan uit 
medailles van autoriteiten en kunst- of gebruiks-voorwerpen 
geschonken door Limburgsche grootindustrieelen. Zooveel 

mogelijk gaat een medaille gepaard met een kunst- of ge
bruiks-voorwerp. 

Maastricht, 10 Juli 1923. 
De Commandant van het Korps 

De Majoor, 
L. COENEGRACHT. 

Kaderlandstorm. 
Zooals we in ons vorig artikel zagrn, werden de resultaten 

bij 't behalen van 't bewijs van individueele geoefendheid 
l~ngzam,er~and beter en bleek, dat dit diploma, als regel, 
brnnen t Jaar behaald kon worden. 

. Op vele inrichtingen van Onderwijs werd door de gymna
st1ekleeraren onderricht gegeven in de lichamelijke eischen in 
't examenprogramma vermeld. 

Bij de opleiding voor de sergeantsrang waren uit den aard 
der zaak weder vele moeilijkheden te overwinnen. 

Aangezien de examen-commissies alleen mochten bestaan 
uit actief-dienende officieren, die geen les gaven bij den Kader
L_.S.M. deed zich 't verschil van opvatting over verschillende 
e1schen, weder zeer sterk gevoelen. Zij, die slaagden, moesten 
alvorens aangesteld te kunnen worden tot de sergeantsrang, 
e_ene maand practische dienst bij eenig troepenonderdeel ver
nchten, om daar blijken van bruikbaarheid te geven. Een 
zeer verblijdend verschijnsel was wel, dat de rapporten van 
deze detacheeringen als regel buitengewoon goed waren. 
De mogelijkheid voor opleiding tot den sergeantsrang bij de 
Kader L.S.M. was dus bewezen. 

De bedoelingen van de leiders der Kaderlandstormbeweging 
bepaalden zich echter niet alleen tot opleiding en 't aanbrengen 
van betere gedachten over 't Weermachtsvraagstuk. Er werd 
ook n_aar gestreefd een innig contakt te krijgen tusschen de 
afdeehngen Kader L.S.M. en de Vrijwilligers. 

In ons Land is er weinig gelegenheid voor de studeerende 
jongelingschap om kameraden uit andere provinciën en de 
groote steden te leeren kennen. Van welk groot nut voor een 
klein volk als wij zijn, 't echter is, dat het intellect uit de 
verschillende deelen van ons Land elkander leert kennen en 
waardeeren, behoeft geen nader betoog. Wijzelf herinneren 
?ns nrig altijd me! groot genoegen, hoe we, als jongelingen, 
m de Weerbaarheidskampen vriendschapsbanden hebben aan
geknoopt, die nimmer zijn verbroken en hoe we andersden
kenden hebben leeren waardeeren en met meer welwillendheid 
hebben leere.~ gadeslaan door den innigen omgang met hen, 
w.:iardoor WlJ begrepen en voelden, dat zij met evenveel over
tuiging meenden de eenige juiste· opvatting te hebben als 
dit bij ons 't geval was. ' 

Verder zou getracht worden door 't oprichten van Kader
L.S M.-vereenigingen, niet alleen sport en kunst te beoefenen, 
maar tevens vrijwilligers van den kaderlandstorm die vooral 
financieele steun noodig hadden, bij te springen. ' 

_I?e leiders hoopten tevens bij de groot-werkgevers gedaan te 
knJgen, dat dezen voor benoodigd ontwikkeld personeel aan
dacht zouden willen wijden aan opgaven van de zijde van 
den Kaderlandstorm gegeven. 

Alles zou dus beproefd worden, om het contakt tusschen 
de militaire- en burgersamenleving zoo innig mogelijk te 
maken. 

KLEIN 
Sloterdijk. Res. Kapitein. 

Werft abonné's onder Uwe kennissen en vooral 

onder de verlofgangers der jongste lichtingen voor 

,,het Landstormblad". Geeft deze op met naam, 

rang en juist adres aan de Redactie. 
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B fj !tet einde van den Eersten J aarpnn,q 
Bij hei einde van den eersten Jaargang van dit Maand

blad gevoelen wij ons 'Verplicht op de eerste plaats een 
woord van welgemeenden dank te richten aan de Drukkers, 
de Gebroeders van Aelst te Maastricht, voor hun correcte 
en loyale behandeling. 

De juisfe termen te vinden om onzen velen medewerkers 
dank te zeggen, is buitengewoon moeilijk. Wat ons in die 
medewerking zoo buitengewoon !zeeft ge trof fen is, dat vogels 
van diverse pluymage, welke zeer zeker in ALLE militaria 
geen vrienden zijn, eensgezind medewerkten aan dit maand
blad, en (wat wellicht buitenstaanders niet zoo goed zullen 
gevoelen) ons nimmer in den steek lieten en steeds copy 
leverden over éénzelf de onderwerp en toch veel-soortig en 
niet-vervelend bleven. Dat is buitengewoon-moeilijk en stemt 
daarom temeer tot veel dankbaarheid. 

* * * Onder hen veroorloven wif° ons te noemen: de kapiteins 
van Slobbe, Lambooy, Klein en ten Broecke Hoekstra; de 
luitenants Boulogne, Van der Kloet, van Term en Hamm; 
de predikanten Daran en I<oopmans; terwijl opsomming 
van verdere medewerking in details en in groote lijnen ons 
te ver zou voeren. 

Het leveren van plaatselijk nieuws geschiedde minder 
dan wij verwacht hadden; de H. f-i. Beesems en Huynen 
maken hierop een gunstige uitzondering; zij leverden ons 
menig uitstekend verslag en verhandeling. · · 

Vooral ook waardeerden wij de bijzonder-goede samen
w erking met de Nationale Landstorm-Commissie en met de 
Landstorm-Inspectie, benevens met den Commandant der 
Limburgse/ze Jagers, Majoor Coenegracht en met den Com
mandant der Meyery, Majoor Webb. 

Mogen zij allen ook in den vervolge hun zoo eminenten 
steun schenken ten voordeele en tot voorlichting der land
stormers en tot versteviging 'Van Orde en Rust in den lande! 

* :;: 
* Wij zijn overtuigd, dat wij ook namens onze lezers boven-

staande kunnen neerschrijven en dat deze zullen blijven 
belang stellen in hun en ons werk. 

De Redactie 
ORAAFLAND VAN OEN!{ VAN AGT 

Het Bolchewistisch Doodenland. 
III. De toestand der spoorwegen. 

Het eerste begrip van de toestanden in een vreemd land 
krijgen reizigers door den gunstigen of bedroevenden staat 
der spoorwegen. Wie Rusland binnenreist, voelt zich gebracht 
in een land van ellende. Lang niet alle lijnen zijn nog in 
gebruik. Op sommigen loopen wagons zonder vensters, het 
ongedierte wemelt er, en niettegenstaande dit weinig aan
lokkende zijn ze overvol met reizigers, die tusschen en op 
de banken zitten saamgepakt, soms evenveel op de tree
planken buiten als er binnen. 

Er is nog maar één lijn, die een geregelden treinenloop 
heeft, de lijn Petr('grad-Moskou; alle anderen hebben geen 
vaste uren meer. Een oponthoud van 10, 12, 15 tot 24 uur 
is daar niets bijzonder:-. Leden van buitenlandsche commissies 
hadden zich, vóór zij Riga verlieten, van alles voorzien, om 
tot Moskou in het leven te blijven. In plaats van één dag 
doet men er dikwijls 3, 4 en 5 over. Nergens op de stations 
of in de coupé's is er verlichting of verwarming, levens
middelen koopen onderweg is een onmogelijkheid; men moet 
alles kant en klaar bij zich hebben; zou men iets willen 
koken of bakken, dan moet men in de koffers een olie- of 
spiritustoestelletje mee hebben ingepakt met olie en spiritus 

erbij! In de Baltische landen is een besluit uitgevaardigd, 
dat het spoorwegmateriaal in geen enkel geval Sovjet-Rus!and
lijnen mag berijden. Door ondervinding weten ze, dat ze 
niets ervan teru1,,zien. leder steelt en bedriegt, wat hij kan, 
of 't nu uit zijn eigen land of van een ander afkomstig is. 

Het graan dat in Riga met booten uit Zweden en Amerika 
aankomt, wordt daar in Russische wagons geladen; het ge
beurt wel, dat een locomotief uit Lethland deze kostbare 
vrachten naar de Russische grenzen brengt, maar daar ge
komen keert de Lethlandsche locomotief onverbiddelijk om en 
moeten de begeleidende commissieleden geduldig wachten, 
tot er uit het Sovjetgebied een andere locomotief gelieft te 
komen. Zon zijn de reizigers er heelemaal aan gewoon ge
raakt en blijven ongeroerd als zij 20 0f 30 uren bij de grenzen 
moeten stilhouden. Eindelijk komt de machine aan, wordt 
vastgekoppeld, zet zich in beweging: 't gaat maar langzaam 
vooruit, want men stookt de haard met hout en herhaaldelijk 
raakt dat op. Dan staat de heele trein weer stil. Zijn er hier 
in de buurt nog depots met houtblokken? 0 neen, die zijn 
al maanden leeg! Dan maar takken en struiken gekapt in 
de bosschen ! Doordat het gemakkelijk te vellen hout is, 
duurt het betrekkelijk maar korten tijd, of de trein sukkelt 
weer met dezelfde vaart vooruit. Bij een volpende gelegen
heid, als het hout weer op is, zijn er geen bosschen in de 
::iuurt, maar gelukkig(!) een eind verder ligt een niet meer 
gebruikte lijn, die deze bijna loodrecht kruist. Daar lagen 
dwarsliggers. Zijn ze er n0g? In de nabijheid is alles ver
stookt door de vuren van andere voorbijkomende locomotieven, 
een minuut of wat daar vandaan zijn ze er nog ..... Gauw 
snelt een aantal spoorwegbeambten en anderen erheen en 
binnen een half uur is een aardige houtvoorraad geborgen. 

Daar gaat het weer! Op de zw aarbesneeuwde wegen ziet 
men van uit den trein voortdurend lange, zwijgende karavanen , 
die heentrekken naar het Westen: talrijke families, heele 
dorpen loopen leeg; tusschen hen in een aantal karren en 
grootere en kleinere wagens, en enkele paarden.... Al hun 
bezit, hun huis en land, hun meubels, hebben ze achter
gelaten: ze gaven het graag voor het leven. Op karren liggen 
heel veel dekens en k!eeren, doch vooral levensmiddelen , 
dat toch is het allervoornaamstd Want de honger dreigt en 
de ziekte en ..... de dood! 

Dat zijn evenwel geen hongerlijders: 't is de bevolking van 
Noord-Rusland, die het tot nu toe nog dragelijk heeft gehad, 
maar nu angstig begint te worden, omdat ze steeds meer 
sporen ziet van de verschrikkingen elders. 

Geen hongerlijden staat op hun sombere gezichten, maar 
wel nameiooze vrees, pijnlijke kommernis, of ze met de 
provisies, die ze bij zich hebben, het Westen zullen bereiken. 
Het Westen? Wat is het Westen? 0, ze weten het niet, maar 
in het Westen moet het beter zijn .... Ze !oopen al déigen lang 
zijn moe, hebben schrijnende pijn aan de voeten. Nog altijd 
zien ze het Westen niet. Zullen ze het halen? dat is de 
verschrikkelijke angst. Doch sterker nog schijnt de afschuw 
van den hongersnood. Daarom loopen zij door .... tot ze neer
vallen en achterblijven moeter;. 

De weg, dien zij geloopen hebben, is in de algemeene 
witheid, toch duidelijk zichtbaar: hier en daar ligt een zwarte 
donkere hoop, een lijk of een levende, die 't sterven nabij 
is. Ziet hier vlak langs den spoorweg, dat is er een: de 
sneeuw heeft hem nog niet geheel bedekt met haar witte 
vlokken; dan is hij nog van vandaag! Zou hij gewO'm zijn 
afgevallen 1ijdens den tocht of is hij wellicht vanmorgen 
blijven liggen, toen zijn makkers hun kampement in de koude 
weer opbraken? Wat komt het er op aan? Hier en daar 
verspreid in de sneeuw liggen stukken kleeren en zelfs bloed 
en vleesch.... omdat de wolven en wilàe honden honger 
hadden en hier iets vonden, wat van hun gading was. Ook 
overal raven in de buurt, d:e meepikken! 

Dat is de eerste ontmoeting, de eerste kennismaking met 
Rusland van uit der. trein . 'Is voor iemand, die nooit zoo iets 
gezien heeft om te rillen, maar spoedig zal hij wel aan
gegrepen worden door nieuwe ontroering, die hem nog meer 
doet begrijpen. Dan valt het eerste niet meer op ..... 

C. KOLFSCHOTEN S.J. 

C 
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