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d,·n lstr· van dkr- ma;uWl. 
Tclcf. 9:.!.'. 

Een belangrijke verklaring omtrent de 
mobilisatle der Bijz. Vrijwilligers. 

De Voorzitt<'r d<'r .._ Tatáonale Landstorm Commissie 
heeft het volgende rondsC'hr'jven aan d<' G0w Seclijke 
Commissiën doC'n toekom Pil: 

"'l'eneinde de gedaC'hte weg te nn11en, als zouden de 
Bijzondere Vrijwilligers, eenmaal gemobili,;c•erd zijnd<', 
voor onbeperkt langen dnnr ond<'r de ,, apene•. wordi:>n 
gehouden, wordt dP aa11ck1.C'ht gPvestig'd op L. 0. ~o. 63 
(~lin. Beschikking van 16 Febr. Hl29-, II,-. \fd. 'o. 179) 
betreffende ovkomst bij den Vrij,\ illigo1 Land.:;to ·m van 
B jzondere 'Vrijwilligers, waan::it blijk•, dat zonder be
"illigi11g van den m!'n zelf, zijn , I!,lijï uJ.d.t e \ fJ nen 
niet langer is dan 14 dag·cn ten hoog·sfo. 

Opp;emerkt worde, dat hiel'uit nid rpag· ,rnrde af
geleid, dat de opkomst diP1li0ngevolge steed, 14 dag·en 
minstens zal zijn. Integ-endl'el. de Bi.izondPre V!;jwillige 
Land,;torm zal geen dag Iang·er dan hoogst noodzakelijk 
is, onder de ,w1 p·ene·1 "orden gehouden." 

De B. V. L. 
Er is een Engeh,eh spreekwoord dat, vertaald, lnidi: 

,\Y-at is in een naam?" En nu ons blad ,oortg·e~ct \\ordt 
onder dèn naam: ,,n<' Bijzondpt•e Vrij,\\·ilige Lands;.orm." 
\\illen wij dien nat,m P<'TJ.8 w~d naû:er be\...ijken. 

In de eei, zie·1 wij onzen naam liever , okit 
dan aangeduid niet B.\ .L. · 

Het s0hijut wo o, Pral in alle' kringen de ge\\ oortte 
te worden namen van \'<'re( nigingen aan te duiden met 
de beginletters. Als lwt [y gaat al,; on,;, dan hegri,;pt men 
er meestal niC'b \'an, •indien rnPn gePH inge\\ ijdP is. En 
daarom zien we onzPn. naam ma, r liev0r vol L it. . 

11:en iedC'r ZÏ<' maar C'cns t'OJ u. in zijn (·gen omgP•Ying 
of in zijn courant e11 lwt ,H•mc~t , ,m al die tooverspreu
ken. Onze Landstorm lwPt niet tEn onrechtt~ de; l>Uzomlere 
vrij,, illige. Al zi• in het Yrij\\ illige óók al iet.;; bijzonders. 

Opvallend is dat in onze lC'gerorg-m1isatie g('sproken 
wordt van Landrnaeht, \\·,wrmpe h<>t g·ewonc leg<'r wordt 
bedoC'ld, van Lm1dwet'l', waarond<'r hegT<'PPH zij 1 d<'gPnen, 
di<' mPt groot VPl'lof zijn Pil ,·an Lmdstorm, om daarmee 
aan t-, duiden de 1wTSonë,n die i':,f geheel , rij zijn na lnu1 
dionsttijd M nooit gediend hC'blH'JI. 

Het zou de moPitc loonPn ePns lH te gaan, ltoe men 
aan ckze namen is g-C'ko-:-nen. Dat kan \\ <'lliclit Pl'll onz<'r 
lezeri-, die lwtcr op de hoog-tl' is van <lP •ni'itain' gesl Mc
deuis, or.:s wel CP'J.S ye1·t e 11 °n 

Or1ze Landstw m is PfU middel tot stt•un van d<' Hegee-
1'ing. ~:Ic>n vroeg- ons onla11g8 of de ltal;a,mselw f'aseisten 
Pn i11 naYolging van d<'Zt> dr> Hong·aarsC' 1 tase·sten niet 
lwtzelfde zijn als onze B.V.L. Deze l'asei ·e 1 zijn of \\il

len zijn oPn macht in den :,;taat. Zij noeL•.en zi<·h eontra
reV'Olu'!:ionairen, maar of Z<' dat inclerdal.d zijn? I~n1 1Ius
~olini, 't inte:l<'l'':.neele hoofd der Italiaans;che Fas<'ist<'u, 
gnjpt naar d<' mach• in ltafü· rlPt llP' ulp Yan e 11·1.;e 

dui;r.Pncltalt 'n trouwe voh{el"nv:e-,, la2t '• be:,taaude :\li
niF.tPriP <1fü- 'dPn en ho11dt zt'l • het L'O<'l' \ au lw~ c ·ii '1 van 
Stad gekleï1d in d<' maeh•ig·" vuii:;t. 

I )at nuE me• ,, ij rC'vo n t ionair o > red<'n l 1.t t on..; den-
1-..en uOPt aan ,et zieh zelf r;egAV(Il rPl' ,t èlPr Il lfü ·11 'r•L.~ 
!8'gn· om J n KeÎP'l" te be 0t'DHn. 

) c' ~ Ullg't èll:,t 'n> l ts l l \ l or-
bC'Plcl \a11nm ltr.liaa selw broeu'rs volge 

h "j1wn .mar de ae'--t t,co- H·ll h 0 nchol 'Pll.l" rn. 
onder P,t n en~'rf,.-ÏP\... hoofd, i,; altijd 1"v 1~nt" n~ ·r. 

Fn dat \\i, o,ze L,wd,tor, l nooit. Hij 1\C'T"d JU
0

'>v (1)

ge·ir·' t om i ll s; t1, vNhindEI n. 
l':Pn ·c><ll'I" \ a ons kent de gE ,;chi, di•ni,., , rn • o, c~ 1b0r 

!Hl 'i, toPn ooi-.. lllj on::. e<'n, hand.iPvol 11 'n,;chen d<' Rr ger
rin.g de \H't \\ilclP voon,c'1riiH"l. Ht;t M11·e11 mo i!ij'n" 
dage en een zue.it , an ,·e li<' iting on•,;napt'"', •opr de 
, rijw il! ig1ws uit allr hc)('ken , .t'l ' et land o>'J• rol· \...en n·wr 
dPn Haag om ;r.ieh te ,-;charP1 rolH,l)lll til n t 1·oon nm 0117~ 
Koningin en tP zorg-en dat l'U81 Pll orL P ''it:• ,· 0 rs•oorrl 
werc Pn. Ln ii~ Jie spontane •E"ep;ing 0J1cler d v.-~1willi, 
gers \\Prd onze Bijzondere \ ri~willigP La~r·,,•or ~','1'· 

bor(n. 
1'~1 let kinrl.ie Vfül mm 0

8 uitgegroc>id •o et' orp;,mi
St tiP , a'l c>en 50.000 r-um, di,:- hi; el ·p Holl,tI!C se H' Fas
t'i4tisclw uc•,Hgirg zieh ter btse il-:king \\ il ·t lLPn van 
cl(' \\ cttig;e Ht'get>1 i g·. l~e11 ge\H 4rseln \\ d man g·dc1t voor 
tw-c.cb en ,b ooi+ P<' da c·aTJo ""Il ÁTOYtml-ie Ull8 drPig-•, 
dan ziet ])('· ,,r 1iiet nit oÎ cfü, 'er! aalclP po1Üng- kt 11,; ,an 
slagen hieut. 

I lc>t cloPl , .t'l o 'ze orv;anis.t'i"' is •<' A> t'<''l s ok , oor 
de R(gep1· n°;, \\f..é.l'OP zij stC'c11Et1 k,m, inclio1 •Pt ve,aar 
om te ,-fru1kPle• , oor haar l"O 'ht 1 ,1mr opd,t 0 •p11. Om 
haal' i1• staat t, stel1Pn cle-.;uoods 111Pt dien 6t,1 t sl 1an. 
als de j('gc>n ta L er ' ,l<ll" \\ • l ti •et" sti-11i ·pl 11. 

l◄:n \\ mrnPrr , ern1lt <'Pil i-.tok zijn ,'i>stP dien ·ten t Als 
hij ai•11ter c:e dc•uT staat, ieder oog· n'l.ik gp1•c>Pd om g<'
brui kt tl' lrnnnen \\ orden, wrt11I1PPl' hr t llt)Od · •~· moe'it zijn. 

En ·111 is h(• c1 c> ,,0nseh \áll alle Bijzo11de1•c \'rij,, ïli
gers Ya,1 Jt>11 La · storm, dat dP stt•k ma.ir ctC'l t,,1· de deur 
kan b!JY ll sfa·m. 

Elke , 1•t·g1•lijking gaa• •net ·k ('Il ooi, op d<' g,.,1111 mde 
71al ,, 1 1' n ar n ner ing zijn te • ~akP11. 

l\l: ar c e , rgt>lijking· \Hh"dt düiirom g<' ai k• om te 
latt'II Ii•' omen, dt t clP Bijznmh:- · Yrijwilli•re Land,:;tonn 
ni<', is L n mach• op z"eh ;,t>lY<' :2ie+ is E'En ï!" an J&it 
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macht \\ il ui1oC'fenen maar e<'n instituut dat zich tot 
de,·ies lH'C'ft Yerkozen het "lk dien." 

De Reg-eering- mag onze ol'ganisatie gebruiken wan-
11eer ,1ij lH't noodig- oordeelt. l\Jaar die organisatie moet 
dan uitstekend iu orde hlijyen. 1◄:n een zeer goed middel 
daartoe is dC' Yers1 erking Yan den onderling-en hand tus
i;eheu de leden. Ook daanrnn wil ons blad zieh wijde11. 
~Iog-e dit doel bereikt worden. De oprichting Yan den 
B.Y.L. ,Yas een snC'ees, de Yrij,Yillig-ers stroomden toe. Het 
gaat nu om die in stm1d te ho1tden "de eonsolidatie." 

Zutphen. D. 0. KOREL. 

ONS BLAD. 
1\11 zijn we er! 
"\Ye ,Yisten het reeds lang: PC'll blad, dat het <:ontact 

tust,;chen de leden Yan dcn'Bijzonderen Yrijwilligen Land
storm onderling en tnssehen hen en hunne leiders kan on
derhoudc'n, hebben ,,Te noodig. 

Daai·om juiebten we het zoo Yan harte toe, dat in 
Brabant en Lim1rnrg tot de ovrichting Yan zulk een blad 
\Yerd overgeg·aan. 

Daarnm ook waren we dadelijk bereid, dit blad yoor 
onze \' cdmnclen oYer te nemen. 

Xn zagen wc de bezwaren daartegen. 
In onze organisatie komt ons volkskarakter tot zijn 

reeht. 
Dat karakter is in de eene Rtreek Yan ons land anders 

dan in het vnderr. 
Jhiarmede moet rekcPing worden g·chouclen. 
Terw iJl de hoogerr eenheid van het g-eheel wordt ge-

handhaaft, dient alle eenvormi11;heid geweerd. 
Ook .in dr samenstelling van ons blad komt dit uit. 
Elk cleC'l van ons Yolk stelt zijn eigen eischen. 
In het 7uiden anderr clan in onze streken. 
Eén blad voor Brabant en Limburg· met ÜYcrijssel en 

(lcldcrlarnl snmcn zou no<'h ons, noch onze kameraden in 
het ZuidL'il heYredigen. 

Een eig-en blad Yoor Keerlands Oosthoek bleef dus ons 
ideaal. 

De g-rootc Yrnag Yoor ons was slechts: zal zulk een 
blad lrnmwn bestaan? 

Znllt'll onze leden zich in voldoend aantal als abonné 
laten ins;elirijvrn om de 11itgaaf mogelijk te maken~ 

"\Vant dit stond óók hij ons Yast: ons blad moet zijn 
eigen kosten dekken! 

\Verr niet zóó, dat 0117.e leden tot den laatsten cent 
die kostC'n moeten hije,~nhrengrn. 

De Hijzondcre Vrf,Yillige Landstorm heeft nog heel 
wat YrieHden in onze streken, bij wie we bij een eventueel 
tekort Wt'l eens dnrYen aankloppen. 

.:\Jaar het blad mag er niet komen Yoor Rijksrekeni:r;1g. 
Daardoor zonden we te zeer onze vrijheid Yan spreken 

inboPten. 
Xu t,;<:l1ecn het ons in den aanvang niet mogelijk, te 

komen me een zelfstandig blad voor onze Verbanden, met 
een oplaag, groot genoeg om de kosten te dekken. 

Intnsschen liet voorbeeld van Kampen gaf ons moed. 
Durfde de Plaatselijke Leider van Kampen het aan, 

Yoor alle leden van zijn (;omJ)ag-nie de noodige abo!nne
menten te nemen, hetzelfde vciüonwen stellen wij in héél 
onze organisatie. 

Zoo dm·yen ,Yi.i het te 1ies1aan, uit te komen met een 
eigrn l,lad yo01· Ovc-rijs,;el e11 Gelclel'lancl, en dat blad toe 
1:e zenden aan àl de leden in de Yier Y er banden, op Yoor
waarden, nader in inliggrndc eire11la-ïre omsehreven. 

Een andere naam. 
Zoolang ,rn samenwerkten met Brabant en Limlmrg, 

moesten we héél het blad 0Ye1nemen. 
Naam en inhoud. 
Nu we een eigen orgaan hebben, kunnen we zelf over 

naam en inhoud beslissen. 
J1:n dan moet gezegd: het Zuidelijk orgaan beYredig·de 

ons niet geheel. 
Het ·wilde zijn een blad yoor alle instituten van den 

Yrijwilligen Landstorm. 
Zoowel voor den Bijzonderen als voor den Gewonen. 
Hiertegen nu bestaat hezwaar. 
lJe Gewone Vl'ijwillige Landstorm draagt een heel 

ander karakter als de Bijzondere. 
Is de grondslag nm de laatste: trouw aan het "\Yettig 

Gezag, de ee1•ste is meer een instituut der Y ooroefeningen. 
Nu heeft dit institnut onze volle sympathie. 
\Y e zullen het steunen waar we kunnen. 
Het, waar dat pas heeft, ook in ons blad, met klem )

aan heYelen. 
Vooral, omdat het aan de weerbaarheid Yan ons volk 

in hooge mate ten goede komt. 
Maar heide instellingen zijn niet gelijk. 
Het org-aan Yan de eene kan niet tevens het orgaan 

van de andere zijn. 
Door beider belangen tegelijk te willen dienen zouden 

we aan beide een slechten dienst bewijzen. 
Daarom maakten we ons orgaan niet "het blad voor 

alle instituten van den Vrijwilligcn Landstorm", maar 
,,Het .Maandblad voor de leden van den Bijzonderen Vrij
williµ;en Landstorm''. 

En veranderen \\Te den naam: ,,Het Landstormhlad" 
in: ,,De Bijzondere Vrijwillige Landstorm." 

Oók "De Veluwezoom". 
Ook Yoor "De Veluwezoom" geven "e ons blad. 
Dit Yerhand vormt als 't ware één geheel met die Yan 

Twente, de Veluwe en de I.Tssel. 
De aard Yan de bevolking is Yrijwel gelijk. 
De Bijzonder Vrijwillige Landstorm heeft er een 

groot aantal trOlnve leden. 
"\Ve kennen hen nog zoo wrinig, maar we hopen, dat 

ook in "De ,~elnwezoom" ons hlad dienstig- mag zijn aan 
uitbreiding en consolidati_e van onze organisatie. 

Een weerbaar volk. 
I . 

De wereld, waarin wij leven, is geen volmaakte, 
wereld. 

vV anneer die wereld Yolmaakt was, dan zouden wij 
tal van instellingen missen, · die wij nu aantreffen en. 
waardeereu. 

Daar is, bij voorbeeld, de instelling van de mediische 
wetenschap. 

In een volmaakte wereld zou geen ziekte en geen dood 
zijn, en wij zouden niet luibhen en niet noodig hebben de 
hoogescholen, waar het menschelijk lichaam met al zijn 
ziekten, kwalen en gebreken wordt bestudeerd en waar 
wordt gezocht naar de middelen ter voorkoming en be-
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strijding Yall die gehrekP11; "ij zouden niel kennen onze 
ziekenlrniien en dat hcil'legel' -van doktoren, verpleg·ers, 
-verpleeg·titers en zoo -vcPl ancll'ell, d~~ hePl hu!1 l9vcn, 
dag in, dag uit, bestedc>n aan dell sfr1Jd tegen d1e z1clde 
en dien dood. 

In een volmaakte wc•1·eld zon geen onrel·ht zijn, rn wij 
zonden niet hebben en niet noodig· hebben de instellingell 
van het recht. 

\Vij hadden dan niet onze l'echtlmll kPn, ,~,~ai· ~-echt 
"·onlt gesproken en 't onrreht gestraft; ?e pohüe, ~he de 
orde de rust en de ,·eiligheid handhaaft m de stad, rn het 
don; en op het platteland; wij kenden dan niet de advo
cateustalld die de on:,;chulll -verdedigt e11 vrijpleit, en had
den. met SCHAPER, maling aan de .iuristel'ij. 

~1aar nu de \\er0ld onvolmaakt is, en in die wereld 
ziekte en dood om zi('h hern grijpen en hun slachtoffers 
maken nn het recht wordt g·e~chonden telkens weer, 11~1 
is het ;,nlk een zeg· c n, dat die instellingen van de med1-
sehe wetenscha1> cm van het recht er zijn, en dat zij de 
verdere doorwerking -van hel kwaad zoovocl mogelijk 
tegrngaan. 

Zulk een instelling is ook ons leger. 
In een volmaakte wp1•ehl zon geen oorlog; zijn. 
De oorlog is een Vêlll de vreeselijkste plagen, die kun

nen komen over de ,·olk,'n. 
}<jen oorlog is nog een ramp, wanneer de legPrs o-ver

winneud uit den strijd terugkeernn, hoeveel te meer dan 
niet wanneer zij cle nederlaag lijden en· heel de welvaart 
van'lwt volk voor een onafzienbare reeks van jaren wordt 
geknaktt 

En de leiding, de regeering van het volk moet dan ook 
voortdurend gericht zijn op het be,varen van den vrede. 

·Doch dan ook een eervolle -vrede. 
En daarom is de instandhouding -van een leger noodig. 
11enigeen klin Id dat vreemd. 
r,:;r \Yordt vaak anders o-ver g·edacht. 
~Ien zeg·t: de legers zijn- de oorzaak -van den oorlog. 
Schaf de legers af rn er zal geen oorlog meer zijn! 
Deze reden'Ceriug is niet juist. 
\Yaren er geen legers, er zou een voortc.lnren~le strijd 

zijn tussehen de volkrren en volksstammen ondcrlmg, zoo
als drnt ook in vroeg-el' eru wen het geval was. 

Ook de geschiedenis VêUl de laatste jaren leert het ons 
wel anders. "r ant ·was de :,;telling, dat de legers de oorzaak vm1 
den oorlog zijn, juist, clan zon er nooit een volk, d!~t niet 
over een leger kon hrsehikken, ten oorlog· gegMlll z1.1u. 

En zie nu naar J,~ngelancl. 
'l'oen Engeland ging deelnemen aan den groot~n 

J:<~urnpeeschen oorlog, had het geen leger vai1 lieteekrms. 
E11geland, het Vereenigde Koninkrijk -van Groot-Brit

tamüë ell Ierland, is een eilandenrijk. Het wordt aan alle 
zijdrn ·omspoeld door de golven vall den Ol'raan;. het heeft 
zijn steile, ontoegankelijke lrn8ten, waarop geen enkele 
mogendheid ooit el'll landing zal l>eproeven. 

Het heeft in die kusten als zwakken' J)laatsPn wel de 
havens, maar verdedigingswerken maken ook daa1· een 
landing onmogelijk, en in die havens lig·! de sdti~r on
overwinnelijke vloot van En.geland, che de zel'Pn be
heersc•,ht en elke 1ioging· tot een mmval op Engpla11d tot 
dwaasheid maakt. 

En°·eland heeft daarom g·een leger noodig om eigen 
t'> • 

zelfstamligheid te venlcd1gcn. 
1faar nu moest het zijn lJc,ndgenootPn hol ])Pll om de 

steeds verder doordring·encle Duitsehers h> keeren Pll daar
toe moest het een leger vormen. 

l•~n Eno·eland h(•él't dit g!.'daa11, en toPn de nieuw ge
vormde le;ers hun plaats innamen in cle frnntliuie in 
Vlaanderen en Frankrijk was lll't gedaan ml't de groote 
vorderingen der Duitschers. 

Als Engeland ging het 1.\mrrika. 
Ook .Amerika had gePn leger, toen het zil·h mengde 

in clen strijd, nrna1· hei lireft leger:,; gevormd en toen de 
holl(lercldnizenclen Amerikaansc-lw soldaten kwamen 0\'er 
den Oceaan en voet aan wal zetten in F'rankri.ik, was het 
uit met het wccrstandsvermoge1:i- van D11itschland. 

De Duitschr troe1'.len, wiel' verliezen niet meer vol
doende kondPn worden aangen1lcl; die, als heel het Dnit
see volk, gebrek begonnen te lijden, ('Il bovendien door do 
revolutionaire JJL'Opaganda, 01Hler hen gevoerd, hun 
geci:;1drirt en weerkracht verloren, konden den aanval der 
vers(']JC ]pgp1·s niet weerstaan en DuitsC'hland moest srnee
ken om den vrede. 

KllllllPll dan niet ook wij, als Engeland en Amerika, 
waehtcn tot een oorlog uitbreekt met het vormen van een 
leger'? 

N"een, dat kan niet, want zoowel Engeland als Ame
rika verkeenlen in geheel ander<' omstandigheden als 
Xederlancl. 

(leen van deze beide mogendhedPn hehoefde beducht 
fo zijn voor een i.iwal ·van vijandrlijkc troepen op eig·en 
grondg·ehied; zij konden er daarom, terwijl hun boudge
nooten streden, den tijd voor nemen om de nienwe legers 
te vormPn. Bovendien, ze beschikten over alles wat noodig 
was om clie lrgers\lit te nu;ten. Ze hadden fabrieken voor 
munitie en \\'apeus, voor machinegeweren en Yliegtui
gen; de geselrntg-ieterijen voor lum kanonnen, de grond
i,;toffen voo1· dat alles waren -voor handen 011 zoo kon aan 
alle voon\·aarden worden voldaan ... \.lleen mag gevraagd, 
of de oorlog niet veel minder lang zon hebben gerlu urd 
en veel minder zon hebben gekost aan !ltensehenle-vens 
en finaneicele offel'8, wanneer zoowel Engeland als Ame
rika dadelijk tot ingrijpen gereed gewee:,;t waren. 

Anoei·e landen e-venwel, met name ons eigen land, 
verkeeren niet in zulke gunstige conditiën. 

Indien ons een oorlogsverklaring \\'Orclt gezonden, dan 
moeien wij er op rekenen, dat tegelijkertijd een vijande
lijke trnepenma<'ht onze grenzen overschrijdt, en wanneer 
dan niet aan die grenzen een Keclerlad:,;eh leger gereed 
staat om die troepe te keeren, dan zullen zij in enkele 
uren doorstooten naar 't hart van ons land en is ons Yolk 
verloren C('I' de sttijd nog is beg·o1111en en aan yenYeer 
kan worden gedacht. 

Daarnm, zoolang er oorlog·sgevam· liestaa t heeft ~Te
derland een leger noodig om eigen zelfstandigheid, zoo 
nooclig, fp k11nnrn YPnkdigen. 

~laar is rr dan geen weg, om dat oorlogsgevaar in 
de toekomst uit den weg te ruimen'? Kunnen dan de Vol
keren bond of cle Internationale in dezen geen goede dien
sten bewijien? 

Ook in dit opzicht worden gedrnomd schoolle d1·n0wc• 11. 
die voor vr1·wPrkelijking- niet vatbaar zijn. 

Toen tegpn het einde ·van den gTooten oorlog- ,lP Pre
sident nm Amel'ika, President \\/ILS(.L T, Jrn;1,m O\'Cl'S1 e
ken naar Eurnpa, bracht hij met zieh een sehip vol idealPn 
en grnote verwaehtingen. 

Hij zon hn'ngen aan het strijdend en lijdend Europa, 
zon h1·engen aan heel de ·wereld de Volkerenbond, en die 
Volkeren hond zou brengen de ern\\ ig·e vredr op aarc.le. 

~îct meer door den oorlog maar door onderling ovn
leg zoncle11 dè gesebillen der volkeren in de toekom:,;t 
worden heslet'lü, recht en gerechtigheid zou hecrschen 
op de aard c Pn Pr zoli geen oorlog mec1· zijn. 

Daarnm, de legers konden ,, orden afge:,;chaft, en de 
schatten, tot nu toe geofferd aan drn :\Ioloeh ,·an deu oor
log, zonden Yoor sociale doeleinden zooYeel beter en nut
tiger k urnwn wordrn besteed. 

HO{' wreed it; <lc ontgood1cling gc,Yce:-;t ! 
De Volkeren bond is tot Htand gekomen, maar het is 

niet de Volkerenbond geworden, die Pl'esident \"VILSO~ 
zich gedroomd had. ,,Tp] is ontwapening een der voornaamste punten op 
het progrnmma v<.111 den Volkerenbond, maal' tot de uit 
voering is hei. nog in de verste verte niet gekomen. 

De vredP is nog niet wee1·.gpkee1·cl in Europa. 
Is clan dr Volkerenbond geheel nntteloos? 
Dal nie,t, maar de venYaehtiugen nm velen waren 

te hoog g·espannen. 
Het gaat Pr rnre als met ern hrandwee1·. 
Een gopcl georganiseerde hrandweer is Yan onhere

kenl>aar nnt. 
7,ij kan hei brandgevaar bepcrkPn, uitbreiding -van 

een brand tegengaan, maar alle hranclgevfüll' weg·nemen 
kan zij niet en al is een goed georganisernle brnnd"·eer 
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Yai1 groot('11 iiwloecl op hrt hedrng dei· verzekeringspre
mie\.;, zij maakt de vrrzekeringspolis niet oYerbodig, 

Zoo kan ook de Volkeren bond hC't oorlogsgeYaar be
perken en 11ithreiding zoo Yeel mogelijk Yoorkomrn, maar 
alle oorlop;sgenw1· wegnemen kan zij niet. 

CW ord t voortgezet.) 

Brieven van een soldaat. 
r. 

"~aarde Vrienden. 
Daartoe aang·czoeht, zal ik gaarnq een enkel onder

werp met U behandelen. 
Mij dnll'kt, Yelen onder U zullen wel eens bij zich 

zeken de Yraag gesteld hebben: ,,\Vaartoe dient toch die 
,,soldaterij" t Is die "soldaterij" niet eigenlijk • de verwek
ker van al de ellende der laatste jaren .... '? \Van t waren 
er geen i:;olclaten, .wel, clan kon er ook geen oorlog komen 
en leefden wij allen g-elnkkig in vrede en voorspoed. En 
hoe eenvoudig ware deze toestand te bereiken! 

Vraagt het maar aan hen, die . in woord en geschrift 
de middelen aangeven, om tot dezen ideaal-toestand te 
komen. 

~
7aarlijk, vrienden, wanneer de aanbevolen middelen 

dezer predikers zoo eenvoudig waren te bereiken, dan zou 
de wereld allang -verlost zijn van den grootsten geesel, die 
de menschheid sinds onheugelijke tijden telkenmale heeft 
geteisterd. 

Men zou nu toch zeggen,' dat de volkeren na dezen 
grooten oorlog, met al zijn nasleep van ellenden, zoo "beu" 
"~aren Yan al die "soldaterij", dat zoo langzamerhand 
deze verwekker Yail ollc kwaad afgeschaft zou worden. 

.Ja, vri('nden, Duitschland is wel ontwapend, doch wat 
dunkt TT, zon geen rnkelc Duitschcr mcc1· aan wraak den
ken? Zon I·'rnnkrijk, dat een groot brzctting·slcger in 
Duitschland herft, wel zoo gerust zijn, dat Dnitschland 
in de naaste toekomst niet weer zal beginnen, ondanks de 
ontwapening·? 

En onze "z11idelijkc huren", die den laatsten tijd de 
"soldaterij" zoo hrbhen uitgebreidî 

Zijn dit nu allemaal Ycrschijnselrn, die wijzen op den 
komendrn "Heilstaat"'? 

\Yij hebben door den drang der omstandigheden wel 
een "Yolkerenhond" gekregen, met mooie id~ale begin
selen, doch zijn alle Yolkcren wel lid van dien Bond ge
worden? 

Men zon toch zeggen, dat elk volk zoo'n gelegenheid 
met beide handen moest aangrijpen, lid te worden Yan een 
Bond, ·waarin alle geschillen die kunnen ontstaan, op 
vreedzame wijze worden beslecht. Doch ook bij die be
slechting is rekening gehouden met de kracht der "sol
daterij". 

Bij elk indiYidu speelt het "eg·oisme" een groote ·rol, 
doch lJij een volk speelt deze slechte eigenschap nog- een 
-veel grootere rol. 

X og nergens is de strijdbijl diep in den g-rond begra
ven. \Vendt l'we oogen maar naar het "l'urkenland". Zoo 
menigmaal het tooncel van grooten strijd. Ook nu had het 
geen "haart.ie" gescheeld, of de brand was weer uitge
broken, met alle groote geYolgen daaraan verbonden. 

Behalve dat de verdeeldheid onder de -verschillende 
landen nog zoo groot -ï.s ten gevolge der tegenstrijdige 
belangen en de toenadering der vroegere vijanden zooveel 
te wenschen ovicr laat, heeft elk land bovendien nog zoo 
te kampen met de verdeeldheid der eigen bevolking, 

In dit opzicht behoeven wij werkelijk niet verder te 
kijken dan onze nem:; lang is. 

Zo·o oogenschijnlijk is bij ons al1es nog rustig. Zeer 
zeker, in Yergûlijking met zoo vele andere landen. Doch 
de brand slaat gau-\\T over en wanneer de brandweer niet 
behoorlijk is georganiseerd en op tijd bij de hand is, dan 
is het leed niet te overzien. 

Roepen wij de Novemberdagen van 1918 maar weer 
eens in onze herinrn~ring. De wapeillstilstan!d gesloten, de 

oorlog uit, onze jong'ens naar huis. Men Yoelde zich her
boren 011 dankbaar. Ieder ,, ildc weer met volle kracht 
aan den arbeid. Doch wat een bittere teleurstelling. In
stcclc van eendracht, wilde ern kleine minderheid haar 
macht laten gelden over de meerderheid. 

Gcln kkig heeft onder "Hoogcre Leiding" deze historie 
gee ernstige gevolgen gehad. doch onder den drang 
dezer omstandigheden heeft zich in ons volk een streven 
ontwikkeld om Yoor de toekomst gevrijwaard te blijven 
,~an mogelijke verrassingen. \Vaar die "vrijwaring" uit 
bestaat en hoe die "vrij,varing" zich verder zal moeten 
blijven ontwikkelen zal ik een volgende maal met U be
spreken. 

DU~OUR. 

. 
~~~~~ 

Propaganda. 
Natuurlijk is ieder lid van den B.Y.L. tevens propa

gandist. 
\Vaar hij kan, tracht hij nieuwe ]eden te winnen. 
Ons Maandblad kan er veel toe bijdragen, om deze 

1n·opaga nda-arbeid te vergemakkelijken. 
Wij zullen gaarne aan adspirant-leden een nummer 

ter kennismaking zenden. 
Allicht helpt lezig van ons blad er toe mede, hen tot 

aansluiting te bewegen. 
Ook hebben wij den steun nooclig van vrienden van 

den B.V.L., die zich niet kunnen aansluiten, maar gaarne 
willen medewerken om de belangen van onze organisatie 
te bevorderen. 

Nn vragen wij van onze lezers: 
Geef ons de adressen van de adspii,ant-lcden en van 

personen, die onze organisatie kunnen en willen steunen, 
wij zullen hun clan wel een proefnummer Yan ons blad 
zenden. 

Ook in den weg der organisatie. 
Ieder lid propagandist. 
:î\laai· daarom moet toch ook de propaganda worden 

georganiseerd. 
Een ~·oed wo01·d vóor de organisatie kan iedereen 

spreken. 
Het vindt altijd een goede plaats. 
Ji~venwel, de ervaring leert, dat wanneer iedereen 

de propag·anda zal voeren, ten slotte niemand het doet. 
Daarom treffe men voor 1,laatselijke propaganda een 

regeling. 
Men henoeme een propaganda-commissie. 
Voor zulk een commissie is er werk genoeg aan den 

winkel. 
\\' e noemen .slechts enkele dingen. 
Ze kan zorgen voor de werving van nieuwe leden. 
In elke plaats zijn of komen nog dienstplichtigen, 

die bij ons behooren. 
Uit zich zelf melden ze zich zelden aan. 
Daar komt men niet toe. 
Ze moeten opgezocht worden. 
Die Commissie kan de te houden vergaderingen, 

schietoefeningen en - wedstri.iden voorbereiden. 
Ze ka:n dus we;rken in eigen kring. 
En óók daiarbuiten. 
Door bij de ingezetenen de belangstelling in onrze or

ganisatie aan te wal<keren, en hen te bewegen, haar te 
steunen. 

Door abouné's te werven, buiten de leden, voor ons 
blad. 

Werk gen'Oeg dus. 
En in den weg der organisatie. 
In overleg met de Plaatselijke Commissie en den 

Plaatselijken leider. 



, (. 

Helpt elkander ! 
De band der org•:rnisatie, diP onze Regeerings 0 ·e

trouwe dienstplichtigen hijeen hondt, kan ook in 0~1s 
rlagelijksch leven vun nut zijn 

Deze tijd van malaisP is een moeilijfoe tijd voor velen. 
Het werk wordt minder, menigeen mist de gelegen

heid, voor zich en zijn g·ezin het brood te Yerdienen. 
Toch zal zoo hier en daar nog wel een leege plaats te 

vervullen zijn. 
Menig werkgever zal het als een aanbeveling be-

schouwen, wanneer een sollicitant lid is van den B.V.L. 
Gaarne hieden wij onze bemiddeling aan. 
Daarom richten wij een verzoek tot onze lezers: 
\V anneer U personeel noodig heeft - vraag ons even, 
wanneer U een open betrekking weet, bericht ons 

- wanneer U een betreking zoekt, laat het ons weten. 
Niemanrd werd lid van den B.V.L. om persoonlijk 

belang. · · 
Maar het zal ons een voorrecht zijn, ook de belangen 

onzer leden, zooveel het ons mogelijk is, te bevorderen. 

Van Maand tot Maand. 
Nog slechts enkele weiken en het jaar 1922 behoort 

weer tot het verleden. 
Zien ,rn om ons heen, dan blijkt er alle reden tot 

groote dankbaarheid voor de zegeningen, ons dit jaar ge
schonken. 

1922 gaf een rijken oog,st, zoo rijk als in jaren niet het 
geval was. 

Toch vermeerdert de zorg'. 
,De rijke oogst gaf niet de vermeerdering· van "·el

va rt, ge,, oonlijk daaraan Yerbonden. 
Er was geen uit-voer, en de prijs daardoor zóó laag, 

at de opbrengst tegenviel. 
En op het gebied van handel 'en industrie nam de 

malaise toe, de inkomsten verminderden, de werkeloos
heid werd steeds grooter en we gaan met vTees voor de 
toekomst de jaarwisseling tegemoet. 

Te meer, wijl deze malaise .eep. gevolg is van den al
,gemeenen toestand. 

Het is nu ruim vier· jaar geleden, dat de oorlog een 
einde nam, maar de vrede bracht geen verbeteTing. 

De staatslieden houden conferentie na conferentie, 
doch de rust in ],~uropa keert niet weer. 

Op 't oogenblik is het de conferentie te Lausanne, die 
de aandacht -vraagt. · 

Hoe die af zal loopen is nog hoogst onzeker. 
Sohijnt het den eenen dag, dat de besprekingen een 

bevredigend verloop hebben, den volgenden steken de 
Turkien of de Russen een spaak in het wiel, of zijn de Ge
nllieerden hert onder elkander oneens. 

Hoe het verloop evenwel ook zij, de idialiste rede van 
den Engelsche gedelegeerde, Lord Curzon, die de hoop uit
sprak, dat in Lausallme de wereldvrede tot stand zou ko
men, getuigde van een optimisme, dat allen grond mist. 

Het gunstigste geval zal wel zijn, dat de groote de
bacl,e voor onbepaaldein tijd wordt ve1~schoven. 

Heel het verloop van de onderhandelingen na de 
ovierwinning- Vlan de Turken op de Grieken ,yjjst er op, 
dat de Turk zich het gunstige van zijn positie bewust is, 
~oodat hij telk,enis nieuwe eischen stelt, wanneer de vorige 
worden ingewilligd. · 

Vrede is alleen mogelijk, wanneer alle partijen be
reid zijn, zich voor het totstandkomen en bestendigen van 
den vrede offers te ge.troosten. 

Dat niet alle patijen zich offera wilLen getroosten is 
ook de oorza:ak, dat van herstel van Europa geen sprake 
nog is. 

Als straks de conferentie van Lausanne is afgeloopen, 
staat die van Brussel voor de deur. 

Daar zal het gaan over de finantieele regeling, over 
de kwestie Yan de schade,·ergoedingcn. 

Duitsehland kan niet betalen. 
En de Geallieerden, en Yooral Frankrijk en België, 

kunnen het Duitsche geld niet missen. 
De Engelsehe premier, Bonar Law, heeft dezer dagen 

nog· gezegd, dat 11::ngeland er niet aan kan denken, van 
zij Yorderigen af'stad te doen. 

Frakrijk zit tot over de ooren in de schuld, alleen 
de kans op de Duitsche betalingen hondt het nog staande. 

En Duitsehland zelf~ 
Het werk wordt minder. 
De waarde van de Mark daalt en de stijging vian de 

loonen houdt geen gelijken tred met de daling van de 
Marle 

Terwijl inrvoer uit het bnit,.,nland f'whier niet meer 
mogelijk is, is de productie van eigen bodem niet vol
doende voor de behoeften van het volle 

11:i• is gcbrPk aan levensmi<l.delen, nan voedsel, aan 
brandstof. 

Een winter vol ellende staa";; Yoor '1e deLll', en het is 
de groote vraag, op welke wijze het Duitsche volk dien 
winter zal doorkomen. 

Y ersc h i.llcnde staat.;; 1 i r>d en vreezr n dan ook, dat <le 
ineenstorting va11 Duitscilland niet lang meer zal uit
blijven. 

J<jn wat zal dat beterkenen voor het volk van Neder
land~ 

Znllen ook wij worden medegesleept~ 
Voor ons zij de toestand in de landen rondom ons een 

ivaarschuwing om paraat te blijven, öm op alle gebeur
lijkheden voorbereid te zijn. 

Uit onze Verbanden. 
Tr lwginnl'n ditmaal met lwt mede:deelen van den uitslag van 

de Vr1,han<ls,Yedi;tri,idPn in "Ik Veluwe" (•n "nc IJssel". 
z,ooal;; hckend is. worden door ieder de<>lnmner twee seriën 

geschoten, k1Yam (lp hoogste :-;erie voor lwrPk<'nin1g van den prijs 
in :1m1m('1u.ün:g rn diende bij gelijk aantal put11ten bij meerdere 
1,chutte1 , de t,YcPde serie :al:-; ste1111serie. 

Wm·en ook <le steunseries gelijk, dan ,n·rd rekening ge
,houd(•n met h<>t lwi;t<' laagste schot, terwijl, waren de series gelijk, 
ihet lot brslfate. 

Wij geven nu wm de prij1-qyi1ma_ars het aantal pru1rntcn in de 
bcsfr - t·n daarachtPr in de :-;tPunsene. 
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47--4-!i; :l ,\ .• r. lh,tPn,•eHI, llPt!<-11, 4-7 4;,; 4- (:. 1-'. Jlei,rne1iks, 
Wijh·•, .iï 4-4-; ;, ll. Dntl'\\letl'I, 47- 4-4; li (: llu1H.l('\'f•Jd, 11, eteil, 
47 --!:J; 7 (;. B. 1,,l'tk:.imr. hlaH'1:·h<·<•k, 4-7 ../0; X ll. B,, ,-;man, 
He<-trn, 4-G 4-G; D \\ •. \. lle1Jm' 1ikx, \\ïjh ·, -!G ...J.-1-; 10 (:. lkr,n1:tn, 
lkd111, -Hi -44; 11 .\. Ynlink, ll"d,L·11, 4-ti 41; 12 ll. llt•ttmt·r, Olst 
44-1-4. 

11d kLmt <ns vcor, d;1t üt• 1<•1µ:l'ling hi,1 de• Pla,aüwli,lk<' W"d
lS!trijdl'n, 11:1a1ü1,1 lwt it,!..ial pull1-ell lkr 10 ",hok1_1 wenl hernke•td. 
bekr v ld(•t•d d1:rn <lir- , or 1,ll'11 V1·11hand,-\\< dstr1,11l. 

Inm1p1 ,-;, hij hl'! \'du ,n,ch Verband gi.ng dl' 1,p p1·ij,-; voor <'<'Il 
.seril, ,·a11 ;!S mr,t <·<•11 ,-;!eurn,e1 ie ,·au .J-4 punteu, htaal dus 92; 
de <ie pr1,ifS md e111 S<'Jll' \",lil 4ü Ïllc'(. l"\'11 st ·111ts-c'l'ÏP ,·:111 +(i, dtt>s 
tot,aal .iok !12 p111,,: •11; clv :;,, pnj,-; mPt ,n +ii, !,otaa,l du:-; Ha pun
teu, d.i. nw,•1· ann l.'' 1' pri,,:-11 j, n..iur i.!'ha,tld<·. 

:::-t"r,k,·r k11am elit uit in b, t L. ~- K . .,J)., I (,.,,•!". 
] aar ,ri1JO' ,:<' 11• pri1,-; rnl't .~O- ,1;,, tc,t1:1al !1.ï p1mte11, d1• :!,· met 

50 ·-1:l, {(\.~ !l;J, <ll' 4, Il;<,( ~!l rn, du,; !18 )Jllllll-Jl, ({']'\\ ijl d · 1ll· 
prij.~ll'i1maar +-" Js, letaal Hti, 1 m<·Pr d:tll dl· Je 8ë1hoot, <'Il d" 17e 
m< t -l-7 .J.7 H-1- ,-dtdns 1 p1111! iu !1)!-a;il mi.ri:d ·r ' ► -h,wlilP rlau de· 
e(•u,tl' pri,;"" iJ J ,i;, r. 

lrd 1,·.,c•,ht 1 , <:c• 1-( ,Jiaalt:e 1,ri,r,.<•11, dit hlij•kt óók uit <h• puntl-11 
zijn \'<'nlieud. 

} ll 1eu.:.:; ui1,g-Pl( ikt eek. 

h1 lid \'du,1 "· h \'l'rl a11d ] .. , 1 do, 7P in YL'11gad<·riug-1•11, te Er
IDPlo (J) 1:1 ()e( .IJ(•!' v,(,,I' d(• a_f<lc<•li1i,g- Mhe•1·p, 1P :--ii.ik('J'k op :n 
Octoli, 1·, •Oi' lt> afdceli1 ,.. rnn1•gq II l'k11 ui!,g<·P i~t. <lp <,•11 , .i
kcl,· 1 ib ~ 1: \ 1 r-i,111,!.!.· .11:1 \Ytt <.è d,1~1l nll. 1 prij:-q,·iHJ1a,:1rs a<IJ1\\L1zig·. 

.\lind(•r vk"t gi1•g J ,(.t iu ,,Il<' L1n<'l". 

J 11-k<•lt 1,·i(,-< '" li<'!l'B wac,h!<·u cp l11rn sllhi<'t,-;taa-!, zocdat dr
vdh ij,,~,. Jj:-;t d<•t' prij,s\1i- .t:1·11--, lJi•t k,)•1 11,Jt-.l"n l•pg'(•mnak!. 
'l,c•lt, 1 ,d't (•(71 {'< r J,·id, 1s 1 ! 1"11 -t,,p ,;,. ,-.t;iat rnlg- ni(•t l~p_g·,-
zornr,( 1., h,c t'\\ pJ \H' hem Pl' 1,111 ,•rr,eg-, 11, 7- utit ",.. d(•;,:, af<lt·l'
lin.g- l.1,it.1'll l l 1 ••kt•11i11•_g mr st I laü,ll. Knrnt dl'ze• ,staat hi1uwn, 
dan ;11!!<-11 11,P vr r (lp <lu•lrn·111(•1:-; llC,!!,' "•u of nwc·r pri,i,z<•IJ l,1•
sohikhaar ,.t.dlt-1. 

!11 Kauq,•u l11ad1,!1,n 11e• \'C·<.r d,• pri,i;;1\'Ïn11aa1:,; v:1:1 d,• ('il'. 
cle rriiz1•11 lll'", ,,,r dc• tt,,l 11101,(! ,b,t c·i11d :'-ion•mliP1·, <•r•1· 11e 
d<> Jï,.i ,;:111 <k pri,',-;Î\ÎJ111aa1,; 1·11 hun pri,Ji'.<'11 kcudl·n afaluikn. 

Z ,al,; i ::lllg<•k·tmi:g<], \\nd aan <''lkPn prijs1,i1111a1:1r e,•n 

]ij:-;t dl'!' 11rijz1:u g'.•zrnd<_'ll, rnd yerzu·l,, die te nuteereu in d(} 
v,ulo·orde, 11·a-ann h1J ze uttkuo:-;, 

0

Zij, dit· <lna1.t<.,e in de geleg;rn1hl'id \\'ill'l'11, konden l!un priJS. 
•k< Illl'll 11itz,0l'ken op -! Dec. (p .Epe, de amlen·11 \\ enl h1J, als St. 
::o.;ü;olaa,s-c•,ad<s111x, thuis gezorn.lcn. 

Y,ermdd(,11swaard i,-; lwt autwvord, dn,t it1k\\ am van den I11,er 
W. l•. ,J. Ti,-;elier tp llcet<·11, dit• dt· li,p;t<'n \,lil de prij ·win ... 
naai,,; aan ziji1er afdp1•liJ1g Ützcml, maar, zdf geen keU1; kun ... 
('lllue dc1e11, di-t in de yolgemle woorden llletlcdeelde: 

,\ Is ik t.it al deze z1akt'n 
\'oer mij zelf ePn km1,; k<'Il maken 
Zou mij dit nel lmtPr lijken, 
J Jau z'op ût· lij,;t met potlood aan te ,;tr ijken. 

h<•11 tabakspt,t is \H'l p1 a0htig 
.\laar ern pijpje ifS mi,1 (P maoh!ig, 
Lin,·r had ik Peil kii-t :,;'iga1 en, 
Om die daarin te bewa1 eu. 

}',<'Il süllil<l<'r»!uk, orn ie1Fi k nc<'men 
IJ,ie1 cp km1 rn<•n :,;c-rn:,; ,·< d I c;erneu, 
.\laar ;tl,; lll(•11 di<· zdf 11id ziet, 
Kiu,t lll<'ll ze ocik liev,er niet. 

,h• h<)·t ,e Ya11 h<·d g'l( etP I1Pt'l'en 
Ell , :m lwu, di<· 1wg mo<'f Pil keren, 
0< -k ,·1.m dit· ll'<·lamC'prenten 
Dit• llll'!l koopt yoor e1•11 paar centen. 

Om hcHvhruiten gtd' ik niet 
En ki<'s '{].p 1ro11m1d li0Y<'r niet, 
Jl < 1 "'1 ( kn mu,t ik alle dagen 
1edenen zal dit gew11geu. 

\laar, zuoah; U hi< 1•lii,i ziet 
'k :\e<'lll d(• Ji,,;1;-;tp]!ha11g<'r ook ,,eu· niet. 

J);rnH m "il 't mij 't l><'Nk 1 i,ikt•n 
Dat 1· zelf maar l>ern, gaat kijken, 
1i-nnr dit ;,,eg ik r ;1lrn1s 
't .\lL.'(>Ï:-;te krmt mij 't best te pas. 

'1\ "'h kan ik 11u ml't fö1soc•n 
}lier mi.in klompje hij g:wn dv<•n, 
\' ~IJl al <lP andn' 11.,-;che h(•en•Jl 
Knut lT ûen ,vat ze begeL•reu. 

.\let d,a,uk aan <lP g-PY<'l'S dien! nog- V<'nn<·l<l, dat we door par-.. 
tic,ulie re h i.id 111g(•n in cis- g<'lcgenhcid II a !'<'Il, l'Itkl' k t·xtra-prij
✓,<·n te ku1111< 11 gt•n·n <'Il de \\aard(• der andt·re prij;-;en iets op te 
VO•L'J'Cll. 

In h<,t T"' 1Jt:-;.Jh V<•d,and ziju ,de Yerhand,;we,h;trijden nog 
ui, ,t afµ:eh,,JH'll. 

I u li t u 1, f \'l:lgrnid 1rn n me 1· hop< n \\ P o, k <la,t rvan deu uit
,;lag- me d(• tl> dei:l <'11. 

De Xa,tioualt, Lamlstom1-C,>mrni:,;sie he<·ft aan de.n Propa
gamli\ii v,oor Twent<-, de Vl'l111ye <·u de lJ:,;.~Pl ook de propa
ganlrla i 11 d.P \'1'111,n'zocm l,pp;ecl1·a.g-t•n. 

\r~ ,kurnH·n 1m , (•1:d,; mt"ll<·dePh-11, dat d<' lwdceliug is, in ûe 
kû111<•ud{• rnaaBc1<'n i,u d,1• mu·ste 1 laaü;en Yan dat Vel'liand een 
pro1,a,g,11ud.i-,·t•1g,1derill'g te hofüka. 

.\1,·n lll<'ldt <·! i,; uit K:rnl],l'U: 

l>in,-dag 7 Xc,v. k1rnm alhi( r i11 \'•P11gad<·rü1,g bijee11 de l'om
pag11it· h:rn11,1·11 1•11 < ml"tn•·kcn \'H11 u<•n ll. V. L. 

LP,ir.lf•t· nrn d<'?<' Y<•Jf(·ad< 1ing II a;.; <l,· er·mnianda11t \'an het 
L,i,nd:-;ü,nukc,1 I" ,.!Ji• l,fssd", .\la,iPor LavalP.ij<•. UcopPnd lll(•t een 
:SJH'(·l'll ,·au l 1

( l ]J( { , ll.. ll. Y. cl. K Oll ll'l', <'omrnanda nt der ('om
vag11il•, had 't·z" \'<' ·gad1·rirng- l'<'ll zes<•1· p•·eLtig- VP11loop, ½oodat 
all<•,r m, t gt->n,, g-, P da,11,wn 11•r11_!(·d1•rnk1•n , 11 haar do-<'l, n.l. een 
nog 1.a,1, \l l r :rn-1 IJ, ,!( 11 , n11 d<'ll l and die ledr·n ,,n leideJ'S v~r-
1 ►irnl1; , ok \'(,l,kt,111<'11 IH• 1·Pild 11·1•nl. 

T1.id< 11,- l<, <' 1·1 1 g:H'<•r iµ; hll·1·k l pieu11· "Pik ef'tl pl'C'ttigc ve:r:-
hondig •'l' in d,· (' rnpag11il' hl'st:iat tw,:-;,:;,h 0 u hanr lPden tPr rr,ne 
1'11 !war l<·i1,1•1i-; ter a]l(],,1.,- zi,idP. V{-ornl 001k uit dP mmhieding 
\,In <'<'Il hnltlél>lij,k aan L11it<"na11t \', d. Kon,Y<', h(•,;!a.amle uit een 
111aD1delsk,k 1·11 ,,;,p h!<t:1J11•11ma1Hl v00r ;:ijn Pühtg<·noote. 

Tot d,· g< 7<·llig·,Ll id d1 c>l'g 11i<'t lH t rninst bij d{• ,g-0ede mu
zi<<k, tPll gp!J,e •H·1• gc•hra ·.hr! d,,or 1•eu :,;!r-i,irk,iP ,·an hd L. B., be
?H·,·<•us d(• ,·c c 1 d rnch!P11 gd1011dl·11 door dPn hl <•r Prans,en uit 
ZwollP 11·1•1.kc h,•Jan.gd, <'R hnu 1wt!-P•1H•1·king- Yl•ih•,emkll. 

Tl<,ûl' d1•11 lH·Pr ,J:ilillk nit .\J;ddooni, Oll7P alg<'lll<'<'n be
kPndP ijn·rig<' p1< 1,agam'i,-1, w<•tdPn dr vt>r;;chil!Pnde llrijzen 
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1.loor onze Cie. in den V<•rhamlswN1,;frijKl ge'\Yonncn, met een 
geestig sprechje aan de Tl7>11])HHn; OVP,1manc1,ig(t 

PrettiJg,e &peechrs W('r<l~·n yel'(!er nog gehouden cloor Majoor 
Lavaleije, :\fr. C'. \Yieri111ga, om-,e nü•uw beI)loemd" Comnm.ndant 
in geval va,n mobilisatie <·n den II,0 er D. W. iv. d. Kou 1v,e, voor-
rz:Ltter van üe Pl:rntselijke Commis1;;1ie. . 

Het ,;nrplm; <lPr gelden, bijecnigcbracht voor ihet hnldehlijk 
aan ,onzrD <•ümmandnnt, teD bedrnge van f 9, werd ge,-tort in ei>n 
fonds ten hP1hoeve van ons Lnn<lstormhlnkl. 

Ou<lrr de am1wczigen me:rMen wij op den Wt'J.EdelGci:;tr. ITf>er 
Meijer, Durgr>m<'cs.trr der gemeemie JJ.;a;srlnmid<'n benevemc; echt
gon-0oiPn en verloo:fülen van on<lerschridene leden. 

Tij1dern, de vergadering 11·Prden tele1grrnmmrn van hulde t'n 
it11ouw verzond-en aan II.~I. onze gee,erbiedi;gde Koningin rn drn 
Voorziittcr van de Xat. Landsitorm-Comllllissie de IIrer Duymner 
van 'l'wiRt. 

Wij l,ez<m in bet "Overvc]u-m;ch \Y,eekblad": 
Dim,,da,gav,ond ite half· acht ure ,bield de A f<foelin:g Ifordrr

wijk va.n het Vduwsoh ve1ibancl vian den VrijwiH~grn Lamlstorm 
'<'-ene hijPenkom,;t op de Ooncf'rbzaal alhier waar alf; s1we1ker op
tmd de hrer Ja link uit A prldoorn, P1,opaga,fülist van den Land
Botorm mc,t ihet onderwerv ,,\Vat kan ons vo1lik doen, door <lèn 
Landstorm in moeilijke tijden". 

Door een goed,e vcoorbrreidirng was de zaal ge,heel gevuld met 
helangste11end,e[). . 

De heer J1a•l:Lnk Rcibet'Ste in crn hoe,îendc relde, die m0it aan
tl>aoht werd ge'Volgd, hoe in Nove.mher 1918, toen de be<ken<lc "ver
igii-sirug" plaaits vond, van alle oorue,n uit om; land vrijwilli,gcrs 
111 Den Hanig aa'llkwamcn rn ho,e toen door die vrijwi1li,gers nLs 
't ware met C:.ods ,hulp, eenr rC'voil.utie is voorkom<·11. 

Later iheeft im•n die vrij williigers gP,organiseerd in V,e11brmden 
rn zoo is dr LandiRtorm on,t;-;t,aan. Sprekrr w-e,kJe op 0m met tüe
h•eden niet te l1rrrng tr waohtC'Il ·11·ant clait m<'n rneit al10s 1se1kr>n<•n 
müc,t, rn 111('11 aan iemand die op het alkrlaatstr lmmt, niet.,; heeft. 

Ook w,rrdrn de. jo[)igrlied,en die noig loten moc1rn d0 voor
tlerlPn voor oo,gen geihoud-en die zij genif'trn wannPer :zij zic,h hij 
ihct Insili.tuu.t voorofoning van den Land1=-torm aa,m-;luite.n. 

Van de plaat;a;r]ijke oommisi-;ie ,wi.ren aanwez:ûg de Comm. 
van de Afd. IIandPnYi,ik ynn den VrijW'illigen Land,;a;torm en de 
res. J",tr luit. der Grenadiers IInlsman; van de Vo011oefening 
·de Kapitein Ifoy. · 

Rurgemer;a;ter Krmpers rn de Cmnm. van Politie de heer Felix 
g,aven van Jrn111nc heta111g,;t<'llirng hli,ik. De heer KcmpcrR wekte 
tl<' aanwrzigPn op de H~•gecrincp; in har•r moeilijke taak te i-;ten
nen door toetreding tot ,d,en Land,;torm. 

Hij drua,1e de jo111,grlui op liet lmrt zinh tooh niet te laten 
:v0rleülen tot het me,e doen aan c01mn1111i,;rnr c•n J'<'V•olutie. 1/, i,in 
TL\. toonde dit duirlcJ.ijk met v,oorbeeld,r,n aan uit ,omliggrnde 
laiDJd1rn . 

.Aan het einde drr vergadcrin1g gavrn zic,h vele niC'luWC l"d 0 n 
voor heide takfoen ,an d-en Lanc1;a;torm op. 

Voordrachten. 
Het blijkt dikwijls rnoeil ijk, aan een geschikte Yoor~ 

dracht te komen. 
Ook op onze gezellige bijeenkomsten blijkt dit een 

bezwaar. 
Dikwijls zouden onze leden wel een bijdrage willen 

leveren om de gezelligheid -te verhoogen, maar de ge
schikte vooTdTachten ontbreken. 

Toen we verleden jaar op een yergadering te Zwolle, 
en nu onlangs te Kampen, het genoegen hadden de Heer 
Fl'ans,en van Zwolle enlrnle zelf verYaardigde voordrach
t<>n te hooren declameeren, hebben we niet gerust Yoor 
we de copy in handen kregen. 

De voordrachten zijn nn bij den drukker en worden 
zoo spoedig mogelijk in den handel getracht. 

Voor titels en prijzen verwijzen we naar achter
staande advertentie. 

Advertentiën. 
In ons blad is plaatsruimte beschikbaar voor adver

tentiën. 
Natuurlijk hopen wc, dat van deze advertentie-

rubriek een druk gebruik zal gemaakt worden. 
Het zal a;an oze org1anisatie ten goede komen. 
Onze lezers kunnen hiertoe medewerken. 
Ze doen dat, door hun bestellingen, indien mogelijk, 

te plaatsen bij onze advertèerders. 
En hen dan tevens te doen meTken, dat hun bestelling 

een gevolg is van de advertentie in ons Maandblad. 

\Yij stdlen on,; "\"oor, in onzr 1adve1ienti0kolommr11 op te 
nenwn cr1_11 adreslijst. 

V,oor dei2e adressen 11·ordt berekf'nd per 1>lnats:ûrng f 0.75 voor 
hoogs~en,; 5 rC',gels. 

Ep,e r•e.gel meer 15 cent. 
Deze advcritc[1itii;n w01:den alléén narngenornen yoor den duur 

y,an ihet looprnüe ahonn'l•nwn,t,;jaar. 

A.DVERTENTI ëN. 

N.V. 
" Archimedessfraat 64. 

PHARUS" 
's GRAVENHAGE. 

Maatschapelijk kapitaal: Een half Millioen. 

Commissarissen: Mr. J. A. DE WILDE, 's Hage. 
W. DE VLUGT, Amsterdam. 
WILH. RICHTERS, 's Hage. 
8. RAKKJ,JR, Bussum. 
R. BRANDSMA, Middelburg. 

DiTecteur: J. P. MEI.TER, 's Hage. 
Bijkantoor te Zwolle. vVesterlaan 4. Dir.: H . KOSTER. 

Pandbrieven. Spaai·pandbrieven. Hypotheken. 

Vraagt inlichtingen over de E1genlrnisYm·zelrnring, 
'Waardoor ge in staat gesteld wordt na :) of -1 .inar bezitter 
,e worden van een eigen wvniug en waardoor ge e ,,· 
hnishuurpenningen bespaart ten bate van l; zeH of U,ve 
J-1inJdeJ.·ein. Prospectus wordt ~1ati::; toegezonden. 

Actieve vertegenwoordig·ers gevraa!!:d. 

Ter perse om dezer rlagen te Yerschijnen een drietal 

voordrachten op muziek voor zang; en piano: 

Boer en Ambtenaar. 
Voordracht voor twee h8eren. Prijs per ex. f 0.40. 

Een vergissing. 
Voordracht Yoor een heer. Prijs ver ex. f 0.30. 

Een slachtoffer van de politiek. 
Yoordracht voor een }1eer. Prijs per ex. f 0.30. 

De drie voordrachten te samen f 0.75. 

Toezendig- uitsluitend na ontYangst ,·an het bedrag. 

Postrekening no. 34656. F. JALINK Bz., 
Apollolaan 13, Apeldoorn. 



Fotografisch Atelier 
R. ZIEGLER 

Telef, 767 ZWOLLE, Nieuwe Markt 9 

Opnamen van Groepen, 
- Interieurs, Gebouwen -

OVERAL TE ONTBIEDEN. 

IN DIANA 
SIGAREN 

N.V. Sigarenfabriek "INDIANA", Kampen. 

~~~~~IQ] 

Jaarsma Haarden, 
Kachels Fornuizen, 

Gasfornuizen (Junkeren Ruh) 

Huishoudelijke Artikelen - Luxe Artikelen. 
Gero Zilver en Gero Alpacca. 

PORSELEIN. EET~. THEE~ en ONTBIJTSERVIEZEN. 

GLAS~ en AARDEWERK. 

GOUDSCH AARDEWERK. 

PLATEEL. 
Souvenirs van Apeldoorn. 

fa. Wed. W WIERS IN O A, 
APELDOORN. 

Vertegenwoordigers der : 

Koninklijke Haardenfabriek E. M. Jaarsma, Hilversum. 

Koninklijke Haardenfabriek Jan Jaarsma, Den Haag. 
Koninklijke Kinderwagenfabriek L. W. van Delft, Tilburg. 

De Haas' Brandkastenfabriek, Rotterdam. 

Hoofdstraat 89 Telefoon 721. 

Smederij Asselsche straat 6 ~ Telefoon 248. 

• 

Specialiteit in 

LEDERWAREN. 
1 

Koffers, Tasschen. 
Re i s a r t i k e Ie n. 

Magazijn TAM SE 
Sassen straat Zwol Ie. 

Ph oto-A rti kelen, -
Bioscopen - films, > 
Projectie-toestellen. 

CORN. J. HAEK Jr.,. 
Voorstraat, 
ZWOLLE. 

,,De Gouden Remontoir" 
Oiezerstraat 92 - ZWOLLE. Tel. 604" 

Steeds voorhanden eene schitterende keuze ~ . 

in alle mogelijke prijzen en kwaliteiten. 

·Bijzondere aanbeveling verdienen onze Prima 
ANKER HORLOGES, OMEGA en UNION, in Goud, 
Zilver, Nikkel en Metaal. 

Westminster Carillonklokken, 
in verschiliende prijzen en modellen. 

Alle Uurwerken worden onder garantie geleverd. 

Aanbevelend, H. VOGEL. 

( 
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DE BIJZONDERE V'RIJWILLl6E LANDSTORM. 
MAANDBLAD 

VOOR 

de Leden van den Bijzonderen 
Landstorm 1n Overijssel en 

Vrijwilligen 
Gelderland. 

(Omvattend de Verbanden van Twente. Veluwe, Veluwzoom en IJssel) 

"\bonnemcDJt;.q,rijs: zc·lf te hrpalPn, 
doch niet lager clan f 1 plus inoings
ko,:;ten, ,bij vooru1t,betalmg. Voor tle 
leclru in de drie Verbamlcn sperialP 
,001'waa1:ûrn. 

Aclres voor Rrclactie en Aclministratil!: Ad vPrtc·11tii'11 :!:, rPni per rc•gel. 
Bij eontarct lagP r . F. JALINK Bzn. 

• \ poJlolaan 13 .\ pclcloorn. 
'Tclef. 92R. [nzcmdi11g van fükerfrntii'n voor 

tlt•n hte yan Plke maand. Po»irek. 3.!G:ïG. 

1923. 
"\an alle leden Yan den Bijzo11deren Vrijwilligen 

Land,;torm in onze Yerhanden: 
aan alle Plaatselijlw Leiders; 
aan alle ledrn der Plaatselijke Commissies; 
aan alle leden Yan de Gewestelijke Commissie:;; 
aan de :NationalP Landstorm-Commissie zij bij de in

trede Yan het jaar 1923 Gods besten zegen toege\Yenscht. 
Hij beware ons land bij den vrede; 
Hij geYe, dat de orclé Pn rust niet "orde YCJ'Htoonl en 

de \\,•h·aart \\eer keen• in on,.; land. 
Voor onze ol'ganisatie zij het jaar 1!)23 een jaar Yan 

"akend rusten; zij l>lijve steeds gereed tot actie zonder 
tot een gewapend optreden te worden geroepen, en zij ons 
sti·e,·en gericht op het instandhouden, uitbreiden en Yol
makr11 Yan den Bijzonder Yrijwilligcn Landstorm, het 
instituut, dat Yoor het Yolk Yan Xederland blijft ePn waar
borg, dat een poging· tot aanranding nm het grondwettig· 
Grzag niet slagen zal en niet ongestraft kan geschiedm1. 

D~-; REDACTIE. 

Voor "De Veluwezoom". 
Yoor liet eerst is het onrnan "De B ijzondcre Y rij ,,·illi

gc Lrn1clstonn" aan alle lc>rlPn nm het L::wct-;, n·mkorps 
,,J)o Veluwezoom" toegezonden. ~)c;,.c toezemling zal ge
regeld ])laats hebben onder Younv,1anlen, in het hlad :,,cl!' 
en in de ingelegde cir('nlafr,_, nader oms(·!irc-Yen. 

0]) deze wijze wordt de hand tusschen de lede,1 ondc•r
. ling ,·erstcrkt, men krijgt meel' Yoeliug met elkamkr en 
de saamhoorigheid wordt verbeterd. 

Een blaadje is zoo intens gcselükt om de belangstel
ling· bij de leden en hij hen, die op ons rekenen, tf' Y1::r
groote11. 

Daarom noodig· ik U uit, mede te werken om cle in
standhouding van dit blad rnogeliik te maken 

Dat Jrnn op tweeérlei ,vijze. 
Eerstens, door zelf te betalen wat men missen kan -

eu dit niet te yergetrn - en daarbij door te trachten in 
Uwe omgeving onder hen, die helangsicllcn in onze orga
nisatie, abonné's te werYen. 

De Administrateur zal gaarne aan elk adres, dat hem 
wordt opgeg·cyen, een proel'n nmmer zenden. 

W. VAN INGRN SCHOU'T'E~. 

Onze Plaatselijke Commissies. 
'l'ot nn toe héhben we hrt dezp Commissies nirt al te 

moeilijk g·emaakt. 
\\Te rekenden r>1• mee: het z i.in in den regel in een 

plaats dezi>lfde manneu, die voor Yen;chillrnde B0sh111rs
funeties eu Commissiön in aanmerking komen. 

En Plk(' functie brengt z'n in-beid rnet ûeh, Yraagt z'n 
offers. 

Door dns te veel te Yragcn, zouden wc het mm vele 
leden van Plaatselijke Commi:--sies onmog·elijk mak<'n, 
1nm mede.werking te g·evcn. 

Hteeds hehben ,,·p dan ook µ·ezegtl: Je eigcul'jkc taak 
,Tau de Plaatselijke Commissie hegint pas, (',anncer wij 
worden gemohiliseerd. 

rrot zoolang zal de Plaa.tsclijke Leider het Wé'rk wel 
Ye1•rich ten. 

lntussehen nu dnrven 'we het toch wagen, dP1,,, Com
missies te mobiliseeren. 

En dat in het belang van ons 1latl. 
\\Tij zullen doen ,Yat wij kunnen om ons blad zoo :ian

trekkelijk mogelijk te maken. 
Het moet worden een blad, waarnaar iedcrPcn met 

verlangen uitziet. 
Ons werk is Ü'n deze nog Yoor verbetering- vatbaar. 
I~n allo wenken znllPn dankbaar \U)l'den 011tvangen. 
l\.laar we komen niet aan ons doel door QllS -., Prk al-

leen. 
\\Te hebben aller medewerking· nooc'.ig. 
OnzP leden moeten ons blad lezen. 
::',faar zij niet alleen. 
Ons blad moet in ruimen kring· de belangstelling; in 

onze orgmiisatie opwekken en versterken. 
Daartoe is noodig, dat men onze organisatie leert 

kennen. 
\Velk middel is daarvoor beter geschikt dan ons 

blad? 
Dat daarom onze Plaatselijke Conunisi;ies nu eens al 

hnn üwloed aam\enden om het aantal ahonné's uit te 
breiden. 

Yeel arlieid Yraagt dat niet. 
Onder onze leden zijn er genoeg· die het werk wel 

willen doen. 
~laar daarbij kan de leiding· en den steun van de 

Plaatselijke Commissies hen zoovecl helpen. 
\Vij doen daarom op de Commissies een berooiJ, 



Een waarschuwend voorbeeld. 
De revolutionaire organisaties hielden enkele weken 

geleden in Den Haag een congres voor den wereld vrede 
waarin werd betoogd, dat de arbeidersorg·anisatie in d~ 
toekomst elken oorlog zal voorkomen door een algemeene 
staking·, waarom de legers wel knnnen wordPn afgeschaft. 

\\Te hopen in een volgend nummer in ons artikel 
,,Een weerbaar Volk' deze kwestie nader te behandelen. 

Intussehen lrnnnen we niet nalaten, een enkele op
merking te maken naar aanleiding van de staking onder 
de tyvographen, 2 .lannari uitgebroken. 

Over de rede1w11 tot staking spreken we hier niet. 
De zaak zelf ligt niet op ons terrein. 
:Maar wel treft ons de gevoerde t.aktiek. 
De leiders adviseerden, het Collectief Arbeidscontract 

te aanvaarden. 
Verschillende bonden volgdell dit advi<.\S op. 
Alleen een aantal ai'rleelingen (niet alle) van den 

A.X.T.B., gingen in staking. 
Tegen het advies der leiders dus. 
Of liever, niet de landelijke, maar de plaatselijke 

leiders geven hier cle leiding-. 
Centrale leiding 011 t!Jreekt. 
Zal de algemeene :,;taking den oorlog kunnen voorko

men dan is, afgeûen nog van al het andere, noodig, dat 
de leiding van hèél de ueweging is in handen van krach
tige, bekwame leiders, die geen oogen blik er aan behoe
ven te twijfelen, or wel alle leden hunner organisatie hen 
volgen. 

Dan moet die staking onder alle arueiclers in alle 
landen algemeen zijn. 

Zoo niet, dan is znlk Pen staking tot mislukking ge
doemd. 

Dan heeft het volk, dat, vertrouwende op de macht 
van de vakorganisatie, zijn leger afschafte, geleund op 
een gebroken rietstaf. 

En, gezien de laa-tste staking, bestaat nog allerminst 
zekerheid, dat de plannen van het Haagsche Congres 
zullen slagen. 

FEUILLETON. 

Hoe ik mijn commandant op zijn eigen kip 
tracteerde. 

Op zkeren dag in het jaar 18D6 (overloop. Toekoe 
Oemar) kreeg het 7e hataillon, waar ik bij hoorde, last om 
naar Atjeh te gaau. Ik was ingedeeld bij de Europeesche 
compagnie, e11 had als luitenant het bevel ovCl' e,·n pele
ton. 

Bo,Tndien werd mij nog de hoornblazer K. toege
voegd, die geen der officieren wilde hehhen, daar hij zoo 
dronk. 

ÛlJ Atjeh bleek het een uitstekend soldaat te zijn, die 
steeds het Perst dad1t aan zijn peletonseumnrnndant en 
den vijand. 

Ik kon g·een Yoet verzetten, of hij "as bij mij. 
Hij zorgde voor mijn voeding en voor al mi.in belan

gen, en ook was hij erg bezorgd voor mijn leven, want als 
ik mij iets te veel bloot gaf, was hij de eerste om te Toe
pen: ,,dekken luitenant!" 

Het was de gewoonte dat de officieren in hun eigerr 
voeding voorzagen, hetgeen echter niet altijd gelukte, 
daar el' soms niets te krijgen was; eerst later kon een 
officier in de soldaten-menage deelen, voordien werd 
zulks oogluikend g·edaan. 

Zoo o-ebeurde het eens, dat wij op een tocht in een 
verlaten lrnml)ong aankwamen, waar het bivak werd be
trokken. De jacht op voedsel leverde slechts één kiR op, 
die natuurlijk door den compagniescommandant rnge
pikt werd. 

Brieven van een soldaat. 
II. 

\Vaarde Vrienden. 
~• aaruit die vrijwaring dan bestond, vrienden, jnmt 

gij zelf wel be-vroeden, want hoog•shrnarschijnlijk maakt 
g1J zelf deel nit van die organisatie die thans bewezen 
heeft "recht vai1 bestaan'' te heuben en waar elk recht 
geaard N' ederlander trotsch op is daaraan medege,nrkt 
te hebben . 

Doch vrienden, denkt er om, ,,rust roest" en zulks 
geldt ook -voor uwe organisatie en vooral "blijft waak
zaam." 

Al is de vijand voor 't oogenblik teruggedeinsd, hij 
blijft toch in de weer om straki,; als het getij vc,or hem 
gunstig is, wederom met hernieuwde kracht den aanval 
te wagen. Laten wij toch vooral niet uit het oog veTliezen 
dat de tijden hem gunstig zijn en wellicht. . . . voorloopig· 
gu,nstig blijven. 

De wereld zucht nog onder de geweldige wonden, die 
cle oorlog heeft geslagen en al zijn wij, Gode zij dank, 
buiten den brand gebleven, wel ondervinden ook wij in 
ernstige mate van de ontwrichting die allenrnge is ont
staan, de gevolgen. 

,Juist in zulke moeilijke tijden heeft de regeering 
steun noodig, om haar moeilijke taak van wederopho1rn· 
te -vern1llen. 

Hoe hechter onze organisatie nu wordt, hoe grooter 
de steun is, die de regeering geboden kan worden, in 
tijden van nood. · 

Wij zijn nu eenmaal een volk met zeer naar voren tre
dende eigenschappen, zoowel goede als "minder goede". 
Een dc-zer laatste eigenschappen is wel, dat zoolang er 
g·een gevaar dreigt, de X ederlander zich gaai,ne onthoudt 
van alle voorzorgsmaatregelen om "mogelijk gevaar" 
te keerrn. 

Een hechte oTganisatie stampt men nn eenmaal niet 
uit dPn gTond op het oogenhlik, dat men steun van noode 
heeft. \Vil van een organisati(_, kracht uitgaan, dan moe
ten daarin factoren aanwezig· zijn, die slechts verkregen 
kunnen worden door ernstige vo01·bereiding. 

Dit geldt te meer voor eene organisatie, die haar 
ooTsprong· vindt in den wensch om in ernstige tijden de 
regeering in staat te stellen haar taak naar hehooren 
te vervnllen. 

}lijn jongens en de hoornblazer, die ook op zoek ge
weest w:iren kwamen onYenichterzake terug. 

\Vij ,n;Ten dus aange-wezen op het soldatenp0tje, 
toebereid uit blikkenspijs. 

l\Iaar de hoornblazer trok er nog eens op uit, en lüi 
kwam zoowaar meit een kip terug, die hij ergens in een 
verlatPn hoekje had ovgesnord. 

De kip wei;d geslacht, toeuereid, en al heel gauw was 
de rijsttafel, bestaande ,üt rijst, groent.en en_ kip gereed._ 

Juist wilde ik aan tafel gaan toen 1k een hevig 
lawaai hoorde in mijn nabijheid. 

Het bleek bij nader onderzoek mijn compagniescom
mandant te zijn, die zijn jongen een berisping toediende. 

Op mijn vraag, wat er toch aan de han~ was, ant
woordde hij mij, dat die verduivelde stomm~ Jongen van 
hem zijn kip had laten wegloopen, zood8;~ luJ ?-1;, wel een 
rijsittatel had, maar zonder de onontbeerhJke kip . 

Ik zao· intuss-chen mijn hoornblazer, die alles had ge
hoonl, zicli met een lachend gezicht vierwijderen, en op
eens ging mij een licht op. 

Die kip die ik op tafel had staan, was afkomstig van 
mijn commandant. .. . 

Ik kon hem dat natunrhJk nrnt vertellen, maar om 
hem nu toch van zijn eigen kip te laten genieten, en mij 
zelf niet te vergeten inviteerde ik mijn commandant toen 
heel gastvrij, om bij 'mij te komen rijsttafelen,.~aar ik nog 
een kip had machtig kunnen worden, wat h1.1 van harte 
aannam. 

Maar hij heeft nooit geweten, dat het zijn eigen kip 
was, die ik hem voorzette. 

G. 

( 
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Wanneer gij daaraan denkt, mijne vrienden en U 
ernstig dien plicht voor oogen houdt, dien gij eenmaal 
op U genomen hebt, dan kunt gij niet ander-s, dan met 
voldoening aan den dag terugdenken, waarop g·ij in die 
organisatie zijt getreden en in stilte die mannen her
denken, die het initiatief genomen hadden, om zulk een 
organisatie in het leYen te roepen. 

Het boompje is geplant en het heeft bereids vruch
ten gedragen, doch op U rust thans de plicht om den 
gTOei te bevorderen, met het uitzicht op een grooten oogst. 

Zonder moeite en opoffering verkrijgt men nu een
maal niets en zonder saamhoorigheid wordt geen kracht 
verkregen. En nu kom ik weer ter illnstreering met een 
voorbeeld uit de "soldaterij." 

"\Yij allen herinneren ons nog, de groote Boerenoorlog, 
waarin toen beide Republieken ten onder zijn gegaan in 
hun worsteling tegen het machtige Engeland. 

Oogenschijnlijk waren de Boerenlegers goed georga
niseerd, doch wanneer men het boek van Generaal de 
Vil et leest, dan krijgt men pas een kijk in de groote moei
lijkheden, waarmede die generaal en ook zijne collega's 
te kampen hebben gehad en wel omdat de saamhoorigheid 
zoo menigmaal ontbrak. 

Dat er nn in het begin Yan dien oorlog nog zooveel 
oYerwinningen werden behaald is te danken aan andere 
factoren, die mij te ver zouden voeren, om die met U te 
behandelen. 

Doch dit is zeker, dat, ware de organisatie en de 
sa:amhoorigheid Yan de Boerenlegers grooter geweest, 
dan zoude het einde niet zoo bedroevend zijn geweest. 

\Vij komen dus tot het besluit, dat wil een organisatie 
hecht en sterk zijn, dan moeten daarin factoren worden 
gebracht, die juist de grondslagen vormen Yan de "sol
daterij." 

De Nederlander is nu eenmaal geen soldaat, zooals 
de Pruis eii de Japanner dat -van huis uit zijn, die eigen
lijk de "soldaterij" als met een paplepel binnen krijgen. 

Doch zooals ik reeds zeide: \Vij Xederlanders hebben 
toch eigenschappen, die hebben medegewerkt, dat onze 
naam in den \'Teemde met eere ,vordt g·cnocm:l. 

\Yij hebben een groot gevoel van vrijheid en zullen 
nimmer dulden, dat een ander over ons de baas speelt. 

Die ander kan zijn een buitenlander, maar kan ook 
zijn een "minderheid" -van ons ei o-en volk, dat o-ver het 
,,grootste ~·edeelte" de lakens zal willen uitdeelen. 

En daarom vrienden, zorgt er voor dat nimmer zoo 
iets kan gebeuren. 

)Jaakt Uwe ori:.mnisa tie stede de bloei er ,,an berust 
lll e w eigen handen. 

DrFOUR. 

Het Jubileum van H. M. de Koningin. 
Als straks het volk van X ederland zich opmaakt, om 

zijn Koningin te huldigen bij haar 25-jarig Jubileum, 
dan komt de Bijzondere Vrijwillige Landstorm niet ach
teraan. 

Hij doet mee YaJl ganscher harte. 
l1)n dat op zijn eigen wijze. 
Ditmaal niet door demonstnttie of parade. 
\Vanneer het volk, heel het volk feest viert, gaan wij 

niet afzonderlijk staan. 
Dat zou in verschillende plaatsen zijn: het onttrekken 

Yall de beste krachten aan de ver:,;chillende organisaties. 
Onze leden zitten Yoor het meerendeel in Oranje-, mu

ziek- en andere vcrnenigingcn. 
Daaraan mogen wij hen niet ontnemen. 
Aan de hulde, die wij straks H. M. hopen te brengen, 

moet elk van onze leden kunmm deelnemen zonûer in een 
enkel opzicht de goede harmonie van heel de Yolks-hulde 
te verstoren. 

Dat kan in het plan, door de Xationale Landstorm
Commissie ontworpen. 

Dit plan is, aan H. M. de Koningin aan te bieden 
een adres -vai1 hulde, onderteekend door alle leden van 
den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

De leden Yai1 elke afdeeling plaatsen daartoe in de 
komende maanden hun haudteekening op een vel papier; 

al deze vellE:n wo_rden, met de gecalligrafeerde opdracht, 
en de gesclueclems van den B.V.L., in een yijftal boek-
deelen ingebonden. · 

De kosten van deze hulde worden gedragen door de 
leden zelf, doordat elk een bedrag· van tien cent daarvoor 
stort. . 

We hopen op deze zaak nog ,vel eens terug te komen. 

Onze financiën. 
Het schijnt YOO~ den buitenstaander een eenigszins 

gewaagde ondernemmg, de uitgaaf van ons blad op de 
beken de voorwaarden. 

Zekerheid, dat de benoodigde gelden binnenkomen, 
was - en is - er allerminst. 

Ons bleef echter geen keus. 
Door ons blad op de gewone wijze, tegen betaling 

vm1 een vaste!1 abonnementsprijs, uit te geven, zouden 
we ons doel missen. 

.. We moesten dus wel den weg op, die we ingeslagen 
ZlJn. 

. :Bjn we durfden dieu weg op, omdat \Ye onze organisa
tie kennen. 

:N11, bijna, een maand na. het verschijnen van ons laat
ste nummer, is ons inzicht niet Yeranderd. 

Y errassend vele waren de blijken van belangstelling 
en medewerking, die we mochten ontYangen. 

Uit <le organisatie zelf. 
JJJn Yan de vrienden - en vriendinnen! - yan de or-

ganisatie. 
Tal van bij<lTagen werden ons overgemaakt. 
Kleinere en grootere. 
Die kleine bijdragen waren ons niet het minst aan

genaam. 
\Vant ze bewezen, dat men iets wilde doen, en df1arom 

deedt wat men kon. 
:\[aar -- we zijn er nog niet 
\\Te staan nog aan het begin. 
\Ve kennen onze 1hensclien. 
Daaróm weten we ook, dat niet alles even vlug kan 

gaan. 
V élen zonden ons hun bijdrage. 
Toch nog maar een klein deel van het totaal. 
De rest - ·waar blijft de rest? 
Och - die rest komt wel! 
A. mist de gelegenheid om naar het postkantoor te 

gaan. R heeft de gelegenheid wel maar Yergeet het, tel
kens weer. C. denkt, het kan later nog ,Yel. 

l~n zoo ligt er nog heel \,at geld voor ons gereed, te 
machten op verzending. 

Kan dat niet afgehaald worden? 
Als de Plaatselijke Leiders zich daar eens voor wil

den spannen! 
Geen beter middel, om het contact met de leden te 

onderhouden. 
Geen bete-r middel om de afdeelingen uit te breiden. 
E 1-m der vrienden" die mèt het blad aan het werk 

,vas, v•ertelde ons gister: ik heb er al zes nieuwe leden bij. 

Een Weerbaar Volk. 
IJ. 

lntusschen wordt, in den laatsten tijd vooral, de 
vraag gesteld, of ons leger wel in staat is, in geval van 
een botsing met een of meer andere volken, Xeerlands 
zelfstandigheid te bewaren. 

In Augustus 1914 werd, zoo zegt men, ons leger gemo
biliseerd, maar wat had dat handjeYol menschen kunnen 
beginnen, wanneer ook wij in den oorlog waren betrok
ken? 

\Vat beteekeudeu die paar maal honderdd nizend solda
ten tegenover de millioenenlegers van de grootmachten 
van Europa? 



Een worsteling, een bloedbad van een paar dagen, 
en de strijd zou verloren, de offers zouden tevergeefs ge
bracht zijn! 

Daarom, geen leger, ook geen volksleger, kan dienen 
om Nederland's zelfstandigheid te bewaren, en dns is het 
dwa,a,sheid, nog maar steeds voort te gaan met jaar in 
jaar uit millioenen te offeren aan den Moloch van den 
oorlog, is het dwaasheid, elk jaar weer de duizenden 
jonge mannen te ontrukken aan hun gezin en hun arbeid, 
om hen op te leiden voor een nutteloozen strijd. 

Dat geld kan veel beter, veel nuttiger besteed worden 
aan sociale wetgeving· en instellingen· van algemeen be
lang. 

Bovendien, er is een andere, veel betere weg om i• de 
toekomst den oorlog te voorkomen. 

Daarvoor zal de arbeidersorganisatie wel zorgen. 
Mocht ooit weer oorlogsgevaar dreigen, dan heeft de 

arbeidersorg,aniisatie in de algemeene werkstaking een 
machtig wapen, om dat gevaar of te wenden en den vrede 
te bewaren. 

Immers, wordt de algemeene staking afgekondigd, 
dan staat heel het raderwerk stil. 

Dan staken de transportarbeiders, er rijden geen 
treinen meer; die treinen vervoeren geen troepen naal' 
het front; aan de troepen wordt niet toegevoerd ·wat ziJ 
noodig heuben aan levensmiddelen, aan munitie, aan al
lerlei oorlogstuig, en zoo zal aan onze zijde all,J oorlogs
actie onmogelijk zijn. 

En zooals het bij ons gaat, zal het ook gaan bij de 
mogendheid, die als vijand tegenover ons zal 3faan. 

Ook daar de algemeene werkstaking; daar !-taken 
dan de mijnwerkers, ze delven geen kolen meer nit den 
grond; daar staken de transportarbeidrrs l'll d0 tl'einen 
vervoeren de kolen niet naar de fabriek:~u; in die fabrie
ken staken de werklieden en er wordt g·ee11 krijgsvoor
raad vervaardigd; en zoo zal de intern:, tionale al"beiclers
organisatie in de toekomst elke ool'log,,ocring onrnogeli.ik 
maken, zoo zal zij slag-en, waar Christe11dom c11 \-olke
renbond faalden, en de vrede, de eenwi!,\·1° \Terle zal komen 
op aarde. 

-0-

Is dat alles nu zóó? 
Is het, in de eerste plaats, jui,;t, dat :>n;; lc~!·er geen 

waarde heeft voo1· de handhaYmg om·0r zelfätan<ligfo,·id? 
De historie leert ons het tegendeel! 
Heeft niet het kleine Kedee~anus(•he volk ;r,n11 vrijheid 

en onafhankelijkheid afgedwong:cn van het maeh1ige 
Spanje in tachtigjarigen kamp? 

Hebben niet ook in latere jari>11 on-1,e YaclerPn elke 
poging om Nederland te knechten met kr:J.cht Y:m ,Yal)e
nen afgewezen en steeds de verkregen zelf•3t:r,11lig-lwicl 
gehandhaafd? 

Ook de geschiedenis van 1914 en , o1g8Pcle .:.-u·en is 
een krachtig argument tegen het beweren van hen, die 
gelooveu dat ons 1and niet in staat is tot verweer. 

Want toen in 1914 de groote oorlog 1ütbrak l u oo;,:: 
voor Nederland oorlogsgevaar dreigd,e, ·was Nederland de 
eerste mogendheid, die gemobiliseerd was, met uitwnde
ring van Servië en Oostenrijk, die reeds met elkander 
in oorlog wal'en. 

Rusland, Duitschland en Franluijk ,varen nog 1111~t 
de mobilisatie bezig, Belg,ië dacht nog aan geen mobili
satie, toen onze troepen 1·eeds gereed waren en de wacht 
aan onze grenzen hadden betrokken. 

Die mobilisatie had zulk een vlot verloop, de geest 
onder onze troeven was zóó uitstekend, dat niet alleen 
alle groote buitenlandsche bladen met lof ,hebben ge
schreven over de snelle en degelijke mobilisatie van het 
Neder1andsche leger, maar ook, en dit is van meer be
teekenis, niemand minder dan een der grootste generaals 
uit den oorlog, de chef van den generalen staf van het 
Duitsche leger, generaal Lüdendorff, in zijn na den oor
log verschenen geden kschrifteu een ·groote beteekenis 
aan de :N' ederlandsche mouilisatie heeft toegekend. 

Uit deze gedenkschriften toch blijkt, dat het oor
spronkelijk in het voornemen van de Duitsche legerlei
ding lag, den weg naar Frankrijk niet afü~pn te nemen 
over België maar ook over Nederland, e!1 d:tt onze rnobi-

lisatie, de wetenschap, dat N,:derland niet zou wirzelen, 
elke schending van ons grondgbiPd met de ,, a])cneu t<>gen 
te gaan, dat dus het overschrijden van onze gTen7.en 
aan Duitscliland boven alle andere vijanden ook l1et Ne
derlanclsche leger als een niet licht te adit1m teg-2nstan
der zou be-zorgen, op dat plan heeÏL doca 1el'ngkonvm, 
Duitsch1and genoopt heeft, ons met l'l,st te lateu f'll a 1-
leen zijn weg over België te nemen. 

En zoo ·was het niet allren in 1914, maar heel cleu 
oorlog door. 

Terwijl wij ongeduldig werden en begonnen te mop
peren, toen wij vroegen: ,,\Vaarom laat de Regeering ons 
niet naar huis gaan; het gevaar is nu immers toch ge
weken, de strijd heeft zich verplaatst tot ver van onze 
grenzen", lagen bij beide vartijen de plannen gerred, 
stonden de troepen klaar, om ook op Nederlar1dsch grond
gebi,ed den strijd over te brengen, zoodra onze Regeering 
ook maar een oogenblik van zwakheid, van v,erslapping 
had blijk gegeven. Doch Nederland blééf gewapend en 
,vaakzaam, sterke troepenafdeelingen werden geconcen
treerd waar ,gevaar voor ov,erschrijding van onze gren
zen dreigde, en beide partijen wisten het: Nederlands 
grenzen te overschrijden beteekent heel het Nederland
sche leger, heel het Nederlandsche Yolk als vijand tegen
over zich te krijgen, en dat wilde men niet. 

Zoo blijkt dus, dat God ONS LEGER heeft willen ge
bruiken om ons buiten den oorlog te honden en dat, waar 
de groote mogendheden wel ter <lege met ons rekening 
hielden, het een misdadige zplfonderschatting zou zijn, 
wanneer wij geen waarde zo11den he0hten aan onze weer
macht. 

vVant door ons land buiten den oorlog te houden, heeft 
immers ons leg-er voldaan aan de hoogste eischen, die wij 
het mogen stellen! 

Niet het voe1·en, maar het voorkomen van een 001log, 
het bewaren van den vrede, is h<>t hoogste doel, dat wij 
met ons leger hebben. 

Het N'eclerlandsche volk is geen militaristisch volk. 
1\Ien spreekt in dezen tijd veel over militarisme en 

anti-militarisme, maar in den regel blijkt, dat men de be
teekenis der woorden niet begrijpt. 

Want men noemt militarisme alle dragen van den 
uniform en alle hanteeren van de wapenen, en dat is 
niet juist. 

Is niet gezegd, dat Sovjet-Rusland het eenige anti
militaristische land isî 

Toch houdt Sovjet-Rusland er legers op na. 
Al zijn we het ten opzichte van Rusland niet eens 

met deze uitspraak, toch blijkt ons hieruit duidelijk, dat 
ook de eommunist onder militarisme in den grond iets 
ande1·s vrrstaat dan het er op na houden van een leger. 

Militarisme is het g-el)}'uik maken van een leger om 
het grondgebied of den invloed van een land uit te brei
den ten koste van naburige of andere landen; militarisme 
is ook, wanneer het leger een macht vormt in den staat, 
die op de wijze, waarop de staat gerngeerd wordt, grooten 
invloed uifoefent. 

Maar daarvoor dient het Nederlandsche leger niet. 
Wij willen geen gebiedsuitbreiding ten koste van an

dere vollrnn. 
Veel minder willen wij to~ dat doel oorlog voeren. 
Maar wat wij wel willen is: het vrije, onafhankelijke 

Nederland, de erve onzer vaderen, vrij en onafhankelijk 
be,Yaren Yoor ons nageslacht. 

vYat ·wii wel willen is: handhaven het drievondig 
snoer: God, ··NedE)rland en Oranje; het verbond, dat Ne
derland, het kleine land, zulk een b~langTijke plaats heeft 
doen innemen onder de landen van Europa. 

Nedel'land moet Nederland blijven. 
Daarto~ hebben wij een leger noodig, zoolang er oor

logsgevaar, OOl'logsmogelijkheid blijft bestaan. 
En dat dit oorlogsgevaar verdwijnen zal, we g-elooven 

h,et niet; het zal blijven bestaan, Volkerenbond Pn Inter
nationale ten spijt, wat ook vredes-idealisten mogen droo
men van een komende wereldvrede. 

Hun groote fout is, dat zij geen rekening h.onclen met 
de werkelijkheid. 

Zij rekenen niet met de neiging- van de menschen en 
van de volkeren, om eigen belangen in de eerste 11laats 
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te dienen en te bevorderen en aan die he-langen clesnoocls 
de belangen van den naaste Ol) te offer<'I',.. 

Bovenal, al die vredesdroome11, die poging-en nm een 
eeuwige wereldvrede tot sfand te brengen, zij gaan buiten 
den VREDEVORST om, en daarom zijn ze gedoemd te 
mislukken. 

0 zeker! ook wij verfoeien den oorlog en kennen die 
als een kwaad, als een overtreding van het Goddelijk ge
bod, maar wij weten ook, dat <le oorlog in deze bedeeling 
zich telkens zal herhalen, dat wij zullen hooren van oor
logen en van geruchten van oorlogen, en dat wij hiermede 
ook voor ons land hebben te rekenen. 

Ook wij gelooven aan eeu komende wereldvrede, 
maar wij weten, die eeuwige vrede zal dàn pas werkelijk
heid worden, wanneer tot ZIJN Koninkrijk zal gekomen 
zijn DIE KONING, DIE eens zal regeeren over alles en 
allen, v\TIEN eens alle volken zullen eeren en alle vorsten 
hulde bieden. 

Dan zal er zijn een v o 1 ma a k t e wereld, een 
KONINKRIJK, waarin de zwaarden zullen worden ge
slagen tot spaden en de spiessen tot sikkelen, een wereld, 
waarin geen oorlog en geen leger zal zijn, waar niet zal 
inkomen wie onrecht doet of leugen spre1ekt en niemand 
zal zegg•en: ik ben ziek, want de inwoners zullen verge
ving· van ongerechtigheid hebben. 

(Wordt venolgd.) 

~~~ 

De Sch;etoefeningen in 1923. 
Dezer dagen is of wordt de regeling- van de schiet

oefeningen en -wedstrijden aan de Plnatsclijke :i'.eiders 
verzonden. 

Ze kunnen <lus nu reeds hun maatregelen treffen om 
die oefeningen te doen slagen. 

Men beschouwe deze oefeningen niet te veel :.tls sport. 
De regeling moet ook dit jaar zoo zijn, dat niet de 

beste schutters alleen, en steeds ,veer dezelfden, met de 
prijzen naar huis gaan. 

Dat werkt ontmoedigend voor de minder goede f!chut
ters. 

Hoofddoel va,n de oefeningen is: de consolidatie, de 
versterking van den eenmaal gelegden band tusschen. on
ze leden. 

En daarnaast: door verhooging van onze schietvaar
dig·heid verhooging van onze weermacht. 

De regeling moet zóó zijn, dat dit tweeledig doel wordt 
bereikt. 

Ons Feuilleton. 
1n dit nummer wordt opgenomen de eerste van e1m 

reeks schetsen, door een ü, onze omgeving zéér bekend 
Hoofdofficier van ons fndisch leger. 

Z.H.Ed.Gestr. is voornemens, in deze schetsen een en 
andel' tè vertellen van het kven nm onze solda::.en te 
velde. 

De wijze, waarop hij dit cle eerst maal hedt geclaa"l, 
doet verlangen naar meer. 

Van Maand tot Maand. 
De feestdagen liggen weer achter ons. 
De Kerstklokken hebben gebeier<l, Oudejaarsavond 

herinnerde ons aan de vergankelijkheid van al het aard
sche, met Nieuwjaar heb1,eu we een blik geslagen in de 
toekomst, die voor ons ligt als een gesloten boek. 

Het Kerstfeest sprak vrelen van "Vrede op aarde," 
maar de sprake, die Yoor hen uitging van dit feest, was 
n.iet zoo 1die zijn moest. 

Uw Christendom, zoo heeft men gezegd, is een leug,en 
gebleken. Het spreekt van vrede op dezen dag, maar het 
heef,t niet kunnen brengen de vrede, waarvan de Enge

len hebben gezongen in de velden van Efratiha. 

De armen - voor hun heeft werkelijk de Kerstbood
schap geen vredesklanken, omdat zij den aard van die 
boodschap miskennen. 

Zij vergeten, of willen niet i ·eten, dat dat "Vrede op 
aarde" niet was de hoofdzaak, de grondtoon van het lied 
der Engelen, maar slechts een vervolg· op en g·evolg· van 
wat er aan vooraf ging, van het "Eere zij God in de hoog
ste h1emelen." 

En voor al wie niet eere brengt aan God in den Hoo
gen zal nooit komen de vrede op aarde, ·waarvan de En
gelen zongen. 

Zij vergeten, of willen 11iet weten, dat de boodschap 
van cle Engelen aan de herders. en in hen aan alle de 
volken, de geboorte van het Kind i• de kribbe van Bethle
hem was, dat Kind, dat was -en is de Koning der Konin
gen. 

En wie niet knielt voor dat Kind, voor dien Koning, 
voor hem is het Kerstevangelie geen boodschap van vrede. 

-o--
Het jaar ]922 bracht geen genezing voor de wonden, 

waaraan Europa lijdt. 
Integendeel, er kwam veel eer verergering. 
1n het land, waar de regeering geen hoogere macht 

meer erkent dan de machi. van den mensch, kwamen 
millioenen om, leden tientallen van millioenen aan de 
gevolgen van de onmacht van den mensch, om in eig·en 
behoeften te voorzien: de hongersnood, met als gevolg 
daarvan, tal nm ziekten, was oorzaak, dat dorpen en 
steden WOl'den ontvolkt en heel een geslacht met den on
dergang wordt bedreigd. 

Van herstel van R11sland is geen sprake, Oostenrijk, 
Hongarije, de kleinere landen in het Oosten van ons we
relddeel, Duitscbland ook, zij maakten door een jaar van 
lijden, van verschrikkingen, zooals de geschiedenis schier 
niet heeft gekend, en er is ge_en vooruitzicht, dat het 
nieuwe jaar verbetering zal brengen. 

Conferentie op con.ferPntie werd gehouden om te be
raadslagen over het herstel van Europa, maar ze misluk
ten allen. 

Droevig-geestig teeke·nde Braakensiek de mislukking 
door een baggermachine, waarvan elke bak de naam 
van een der conferentiesteden draagt, bakken, die hun 
naar boven gebraehte inhoud niet in de schuit, die de 
opgebracht, storten, en hij schrijft er onder: Eindeloos ge
modder. 

De Conferentie te Lausanne duurt nog Yoort, maar is 
reeds mislukt, die te Parijs, waarop zoo groote verwach
tingen waren gebouwd, ging reeds na een paar dagen uit 
elkaar en ga.f geen gnnstig1e resultaten, maar bracht 
slechts verwijdering tussehen de Mogendheden, die tot 
nu toe vrij eensgezind schouder aan schouder stonden. 

En de sabel rinkelt in de schede, oorlögsg,evaar dreigt 
meer dan ooit in de jaren na den vrede, en al dieper zinkt 
Europa weg in den afgrond van ellende, zonder uitzicht, 
om daaruit te komen in afzienbaren tijd, 

\Vat zal de toekomst brengen aan het Zuid-Oosten 
van Europa1 

De houding der Turken in Lausanne is in de laatste 
dagen schier vijandig en Griekenland concentreert reeds 
zijn legers in West-Thracië, om op alle gebeurlijkheden 
voorbereid te zijn. 

En wat zal Engeland doen~ 
Zal het tenslotte, zonder· rechtstreeks toe te geven 

aan de eischen van den Turk, toch berusten in den toe
stand, die door diens optredei1 in Klein Azië en in Euro
peesch Turkije ·wordt geschapen 1 Of zal het met geweld 
van wapenen tot stand trachten te brengl;)n, wat langs 
vreedzamen weg niet kon worden verkregen 1 

Het één lijkt ons even erg als het andere. 
,v ant toegeven m\ kan niet anders beteekenen dan 

nieuwe, felle strijd, later, wanneer al, wat den Pr0fect 
aanhangt, in de leiders van Angora zal zien de J10ldPn, 
die de volgelingen van de Halve Maan weer iulleu uren
gen fot nieuwe glorie, en hen doen heerschcn oYer hPn, 
aan wien zij tot nu toe waren onder,Norpen. 

-0-

De breuk tusschen Engeland en FrankTijk geert het 
laartste land gelegenheid tot nieuw, krachtdadig optreden 
tegen Duitschland. 
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Aan <le vredesvoorwaarden is niet voldaan, zoo heet 
het, en daarom zal, door bezetting van nieuw g-ebied 
door d,vang1maa1:regelen, Duitschland ged,vongen "·ordei{ 
te doen, wat het heeft nagelaten. 

Nieuwe ellende zullen deze maatregelen brengen over 
het volk van Duitschland, dat reeds zoo z,Yaar lijdt, en 
de bange vraag rijst: ,vat zullen zij n de gevolgen van dit 
optreden? 

Zal heel het volk staan blijven achter de Regeerino· 
en zal deze den juisten ,,-eg vinden, om aan deze vern:~ 
dering te ontkomen? 

Of zal de ineenzinking van Duitschland, met al de 
gevlgen daaraan verbonden, het ee,rste, misschien on~ 
gewilde resultaat zijn van den steeds Z\\"'aarcler worden
den druk, die op het Duitsche volk ,,.-ordt gelegdf 

En in het laatste geval: als daar iets vree:selijks ge
beurt vlak aan de grenzen van X ederland, ,vat zullen 
de gevolgen zijn ook voor ons landt 

Zoo ooit, dan is er thans reden voor zorgvol tegengaan 
van de toekomst, maar ook voor verdubbelde waakzaam
heid bij hen, die geroepen zijn om ons volk te regeeren; 
reden ook voor ons volk zelf, om te staan als één man 
achter die Regeering en haar te steunen met alle macht. 

Uit onze Verbanden. 
Het nieuwe jaar begint met veranderingen. 

Twee .onzer Ve1,bands-Oommandanton, Luit Kol. Tit. Golden
berg van "De Velu-n·ezoom" en· }Iajoor Lavaleye van "De IJssel" 
gaan ons verl!aten. 

De Luitenant-Kolvnel Tit. Golden'berg heeft slechts enkele 
maanuen het oo=ando over 't Landstormkorps "de Veluwezoom·' 
gevoerd en is daa:N1oor niet in de o-eleo-enheid o·eweest om overal 
persoonlijk met de lede1t van den °Bij:◊nderen °Landstorm kennis 
te makl'n. Hij droeg echter het ko1'ps een· ·warm hart toe en zijn 
heengaan treJft degenen, die hem a1s Commandant van het korps 
gekeud hebhen. 

A1s opvolger van <len Luitenant-Kolonel Goldl'nberg is aange
,Yezen de Kapitein W. van Ingen 8choutC'll, die :;edert De,oem!ber 
19:W aan 1tet korps verbonden is, èn al.,; Compagnies-Commandant 
ivan de Compa,gnie ,,~.\rnhem" èn als Secretaris van de Geweste
lijke Landrstorm Commii:;sie Geklerland Landstormk,orps "De 
Y.eluwezoo-m". 

Wij wott•n dat genoemûen Kapitein het ko111s zeer genegen 
is, al zijne kracht zal aanwenden om het korps goed en trouw aan 
het "\Vettig gezag te houden, de ,,·erving ,an nieuwe en de .~aam
hvorigheid. van d.e oude leden, flink zal bevorderen. 

Y.üor wie )lajcvr La rnleye heeft ltoren kennen, zal het be
richt van zijn heengaan een onaangename tijding zijn. 

l:it <leu aard lkr :zaak komt N'n VerL!.1nds-Comruandant, 
vooral in Cl'Il zoo uitgestrekt Verband. als het Landstc rrnkorps 
,,De IJsseP', niet veel met de leden in aanraking. 

)Iajoor La rnkye hc•eft even wel gcPn g-clegenhcül la ten voor
bijgaan, ,cm de mann'èll uit zijn Yerbund te leeren kennen. Door 
bei;prdüngc•n met de 8(•ctie-Comnwndautl>n in hun wconplaats; 
door, waar de gelegenheid zich vooml,eed, onze vergad,eringen te 
bezoeken en daar door t>en hartelijk woord all<0 n voor zich te 
winnen, wü;.t hij een band tf' leggen tusi-;e,hen de kdPn en hun 
Comma.ndant en allen zullrn het l.Jdreur(:n, d1:1t }Iajoor LaV"nleye, 
na ruim 21/2 jaar de leiding van h<3t korp.,; te hè blwn gehad, Vclll 

ons gaat. 
Wij wernschen Z.Ed. Gestrenge Oll zijn vcrd{'r 'n "cg Ckds 

.zegen toe. 
Als op'lolger van }[ajoor LavalPye is aange1Yezen }bjoor 

Kc-ning, tot nu toe Commandant V"an het Drentsch Verband. 

Bij dPn Verhand:rn·edstriju. in Twente waren prijs1Yinnaars: 
In klasse A. : 
1. l',beiffer, Helkndoorn, met 49--46; 2. J. Vaartjes, Vrooms

hoop, -!8 -48; 3. }Iullkr, Lemelerveld, 47--fi; 4. Koster, De
dcn1Svacut -! 7--42; 5. B. Thomasson, Enschede, -! 7--42; 6. Van 't 
Oever, Vroomshcop, -!6--45; 7. Tijsman, Oldenzaal, -!5--4-!; 8. K. 
Vaartje,s, Vroomshoop. -!3-44; 9. 'i\'. Docter, Hellendoorn -!J-41; 
10. Soholt<'n, Olderuzaal -M-----±1. 

In klasse B.: 
J. Op de ,Yeegh, Oldrnzaal, -!8 --J3; 2. Suaaij, Enschede, 

47-39; 3. Oudf' Ophui:-, < >lderuzaal, 4-6 4-6; -!. Franke, Wee.11sel0, 
45-42; 3. Enghers, Wcer~do, 4~31; 6. Oude Ensiük, Oldenzaal, 
44-.:.3{;; 7. Gnotet"s, Onmwn, -!3--42; B. Xijland, ,Yeerselo, 43-41. 

In hc·t L,1ml,;tormkcqn; ,,De Velu11ezcorn" vielen de prijun 
ten dt-el aan de vdgende deelnemers: 

Aföreling Scherp: 
1. J. II. }foal'se, Grcenlo (met verg. zilveren metkülk); 2. )I. J. 

Lichtendahl, Dcetinchem (nwt zilveren medaille); 3. J. IL Ooster
holt, Groenlo (met bronzc,n medaille); -!. J. A. Kruissenk, Groen
lo; ,>. B . .A. t,er Braake, GroPnlo; 6. J. Tulp, Ede; 7. IL J. Enklaar, 
Dierrn; 8. W. de Nooij, E<.le; 9. B. A. Gerrits:en, Doetinchem; 
10. G. II. }[aan;e, Groenlo; 11 P. van l~isen, Groenlo; 12. J. H. 
:--cheink, Urornlo; 13. W. }frnkveld, HP11gelo; 14. IL H. Kolkman, 
])c,esburg; Tn,cst1rijs: J. Ch. Kemp, _.\rnhem. 

Afd-eding }Iarga: 
1. H. te "ïlt, 's Ileerenherg (met verg. 'zilveren medaille); 

2. IL J. Xijkarnp, 's I1e,ercn1herg (met zilvenen medaille); 3. W. 
C. Bodüe, Didam; 4. B. R. LinneID!an, Didam; 3. A. Peters, 
Didam; 6. J. Trilsheek, 'f; Ileereniberg; 7. J. Lam ers, Z,eddam; 
f<. R. Kruisll'agen, Zev·enaar; 9. F. I-I. Coenen, Didam; 10. J. H. 
Reij ers, Uendringen; ll. F. Derksen, 's Ileereniberg; 12. A. Eij~, 
Kilder; m. ('. Boos, Gendringen; 1-!. II. A. Ste,(•ntjes, 'Kilder; 
13. J. Wigman, Zevenaar; 16. A. A. Klutman, Zevenaar; 17. J. 
Th. Böhnwr, 's Ileeren berg; en troostprijzPn aan: 

J. V"llll Xanten, Oosterhout; .A. )I. Boscib, Lobith; A. J. 
JcurissPn, Duiven; .A. Merku.s, He1•veld en J. B. van ûer :Meulen,, 
Gendt. 

~ Boekbespreking. 
1/ Hier ligt voor ons het Prospectus van het "Gedenk

boek 1898-1923", een uitgebreid werk, waarin, ter gele
genheid van het zilveren Regeeringsjubilemn nm H. M. 
de Koningin en onder redactie vai1 den Kapitein der A1·-
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tillerie W. G. de Bas, Tolsteegsingel 5bis, Ctreeht, de ge
schiedenis van het N ederlandschc volk in de:r,e 25 ja.ren 
zal worden beschreven. 

Inderdaad een werk, dat ongetwijfeld zal bijdragen 
tot een waardige viering van dit heugelijk feit. 

Xederland en Oranje zijn één. 
De regeering van H. 1L de Koningin, Haar meeleven 

met Haar volk, zal in een beschrijving van deze geschie
denis ongetwij.feld tot uiting komen. 

Te meer, omdat de medewerkers, die de verschillende 
gebeurtenissen zullen behandelen, ons een waarborg zijn 
voor een beschrijving, die, voor zoover dat nu reeds mo
gelijk is, het Yolle licht zal doen Yallen op het aandeel, 
dat onze Koningin heeft gehad in den loop der histor1e. 

In 14 Hoofdstukken en meer clan 100 artikelen zal het 
belangrijkste gebeuren worden Yastgelegd. 

Zóó uitgevoerd, zal dit Gedenkboek werkelijk blijken 
te zijn een middel orh in gedachtenis te houden wat H.M. 
Koningin ,\Tilhelmina in deze 25 jaren voor X ederland 
is geweest. /4 

J%ne opmerking even wel. 
Onder de artikelen zien we er één over 18 NovBru-

ber 1918 onder Hoofdstuk 1: ,,Het Oranjehuis 1898-1923" jl 
en een ander "De Burgenvacht" onder Hoofdstuk IV: {I 

,,'s Lands "Teermacht". \Yas hier ook een artikel "De Bij
zondere Y rij willige Landstorm'' niet op zijn plaats ge
weest'? 

Intnsschen, wij vertrouwen, dat ook zonder een afzon
derlijk0 \.Jehandeling onze organisatie in dit Gedenkboek 
tot zijn Yolle recht zal komen. 

Onze lezers wekken we gaarne op, hunne medewer
king te verleenen om dit "Gedenkboek" het beoogde doel 
te doen bereiken 

Dit kunnen zij, want dit doel \':on1t gemist, als straks 
niet in elk gezin van voor wie het feest vai1 8eptember 
'23 werkelijk een feest zal zijn, zulk een boek aanwezig is. 

Bij wie het betalen kan een exemplaar YaJl de pracht
uitgave, hij de anderen een vai1 de volksuitga,·e. 

~ één ma~i~}:,e~ane~oc~~~~• wel omgebleven 
zijn, die naar vo.::en zal treden, één jonge kerel, die -genoeg 
proletarisch fanatisme in zich zal hebben om het voor
beeld te volgen van Friechich Acller, toen hij nog een man 
was en Stürgh, den tyrnn, zijn loon gaf. Zimmerman 
hoopt roem en eer te oogsten op liet prnletariërskerkhof 
dat Oostenrijk heet. Een luguber begeerte, een vertegen-
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woordiger der kapitalistische klasse .. v?lkom~n ".'aardig. 
Zim.merman zit hoog op den troon, hJJ 1s komng 111 Hon
ge.rland, hij is de onbeperk!~ heerscheT in Oostenrijk. ~Yij 
hopen dat zijn heersch~])J)lJ vau korten dn~~r moge z1Jn. 
\;Vij hopen nuig dat Z1mrnern;1an-Gessler z1Jn Tell moge 
ontmoeten in de g1elederen der m opstand gekomen massa 
van het Oostenrijksche proletariaat. - ,,De Tribune'. 

~-,~pf;'~~Qf,~~ 

Allen Weerbaar. 
In "Allen \Veerhaar" het orgaan van de V~1;·eeniging 

Volksweerbaarheirl" van 29 Dec. komt een schnJven voor 
~Tan den Heer \V. Ddctor, onze wakkere leider van de Af
deeling Hellendoorn-Nijverdal. 

In dit schrijven betoogt de heer Doctor, dat onze Ge
westelijke Commissies in overleg hadden moeten treden 
met de Redactie van "Allen \Veerbaar" oi', omgekeerd, 
die Redactie met onze Commissies, om te komen tot sa
menwerking, óók in de uitgaaf van een blad. 

Nu was dit schrijven vermoedelijk ongeschreven ge
bleven wanneer de Heer Doctor vooraf de artikelein "Ons 
Blad" 'en "Een andere Naam" in ons vorig nummer ge
lezen had. 

Maar toch willen w-e hier nog eoos duidelijk zeggen, 
waarom Allen vVeerbaar" niet ONS blad kan zijn. 

En d;n sta voorop, dat we met de VerE:eniging "Volks 

l weerbaarheid" en haar orgaan sym.patluseeren. Zooals 
we dat doen met allen, die beoogen de vrijheid en onaf
hankelijkheid van ons Vaderland te helpen handhaven .. 

Maar dat wil nog niet zeggen, dat we daarom ook m 
alles één zijn! .. 

\Vas dat hetg eval, waarom hebben we dan een B1J
zondere Vrijwillige Landstorm~ 

\Vaarom een afzonderlijke organisa tic~ 
Ons doel is een ander dan dat van "Volksweerbaar

heid." 
Yolksweerbaarheid", de ri:aam. zegt het, bedoelt YCl'-

hoog·i.ng van de weerkracht van ons volle 
Dat willen wij allen J)ersoonlijk ook! 
J\laar dat is niet het doel van onze organisatie! 
Die organisatie is het Anti-revolutie-instituut. 
Als zoodanig wil zij niemand weerbaar MAKEN. 
Daarvoor, voor de "vooroefeningen" is een afzonder-

lijk instituut in het leven_ g;e1;·oepen. . 
En nog eens, met dat mstitnut sympatluseeren we ten 

volle. 
vVe willen het steunen, aanbev·eJ.en, propageeren waar 

we kunnen. 
Maar het is iets anders dan de B.V.L. 
Onze leden zijn ·weerbaar. 
De B.V.L. bestaai uitsluitend uit g·eoefende soldaten. 
Wij houden geen enkele oefening als zoodanig. 
Onze schietoefening,en" verhoogen wel onze ,Yeer-

baarheid ~aar het doel dezer oefeningen is in de eerste 
plaats cl~ consolideering der organisatie en het lidmaat-
8Chap van den B.V.L. Yerplicht niet tot deelnemen aan de 
oefeningen. . . 

\Vat wij willen, wat het doel is van onze_ orgamsahe, 
is het voorkomen of bestrijden van elke pogmg tot aan
randing en omv,erwerping van het Grondwettig gezag. 

Y oor komen, door er te zijn. 

óók. 

Bestrijden, zoo noodig met de wapenen. 
Nu h~ijfolen we niet, of "Volksweerbaarheid" "·il dat 

En sympathiseert dus met ons, zooals wij met haar. 
Maar het is haar doel NIE'f. . 
En daarom Volksweerbaarheid" en "Bijzondere Vrij

willige Landst~~·m" mogen elkaar nà bestaan, één zijn 
ze niet. 

Dus kan ook het orgaan van "Allen \"\r eeTbaar" niet 
zijn het orgaan van den B.V.L. ,, .. . 

Uit den inhoud van "Allen \,V eerbaar bliJkt dit ten 
duidelijkste. 

Ongeveer de helft van het nummer van 29 December 
is gewijd aan Kader- en Gewonen Vrijwilligen Land
storm. 

Maar de B.V.L. wordt in dat nummer niet genoemd. 
Daartegen protesteeren we niet. 

Dat ligt Yolkomeu in den lijn. 
:'vfaar het bewijst de juistheid van wat we hierboven 

opmerkten. 
Nu heeft de Redactie van "Allen ,·veerbaar" gedaan, 

wat de Heer Doctor van haar vroeg, een contract met ons 
gezocht. 

gen van de leden vm1 het Hoof'dbestuur heeft ons 
voorstellem. in die richting ged~wn. 

\iVij zonden de beschikking krijgen over een behoor
lijke plaatsruimte in "AllP11 \Veerbaar." 

Dit voorstel, ons vai1 zeer geachte zijde gedaan, heb
ben we ernstig overwogen. 

1\faar "'e konden er niet op ingaan. 
Niet, omdat we liever een heel hutje bewonen, dan 

kamers van een paleis. 
Maar in hoofdzaak om dezelfde redenen, die ons noop

. te1J1, naast het Brahant-Limburgsche blad een eigen or
gaan te geven. 

Lid van den "Gewonen Vrijwilligen Landstorm" en 
van "Volksweerhaarheid" kunnen zijn menschen, die uit 
principe zich niet bij ons knnnen aasluiten en die wij 
niet als lid zouden accepteeren. 

\Vij zouden iets kunnen schrijven, voor onze leden 
van belang·, waaraan anderen zich zonden stooten. • 

Dat is één reden. 
Een andere reden is, dat ons blad naaT ons oordeel 

juist voor een bepaalde streek moet worden geg·even. 
\Vij zijn niet gehonclf>n aan de grenzen van een Ver-

bancl. 
Ons blad geven we voor vier Y erbanden. 
Maar we kunnen het .niet geven voor heel het land. 
Er is verschil van volkskarakter in de verschillende 

deelen van ons land. 
Daarmede moet rekening gehouden. 
\"Ve gelooven, dat onze zaak gediend wordt door een 

afzonderlijk blad. 
Dat we méér bereiken door een eigen orgaan, dan 

door samenwerking met anderen .. 

~~OtD-!~!Of;~~~Of-~~~ 

Helpt elkander ! 
Xaar aanleding van wat we schreven 1n ons vorig 

nummer, kregen we versC'hillencle brieven. 
\Ve konden nog niet alle beantwoorden. 
\"Vic evenwel nog geen antwoord ontving, houde zich 

overtuigd, dat we, zoodra \\' C hem helpen kunnPn, dit ook 
zulen doen. 

Men helpe ons evenwel ook, door mede te deelen, waar 
een betrekking vacant is. 

Nu hebben we een 11laats voor een bekwaam. mole
naarsknecht. 
'!Of:~1~;:>f,'~~~~ 

Onze Verzending. 
Het ligt in onze hedoeling, het blad te doen verschij

nen den lOden Yan elke maand. 
Ter drukkeTij is evenwel nog niet alles geregeld, zoo

dat het ditmaal nog enkele dago;n later ,vorclt. 
In 't vervolg hopen we steeds op tijd uit te komen. 

-?Of:Ofc•,~Of'.~~~~~ 

DE VOORDRACHTEN 
Door tegenspoed bij de afwerking, eerst door Nieuw

,iaarsdrnkte en de- feestdagen ter drukkerij, daarna door 
de staking, konden onze Yoonlrachten nog niet worden 
afgeleverd. 

Het ergste is nu echter geleden. 
Begin volgende week hopen we alle bestellingen te 

kunnen nih·oeren. 
':Of~~pf;'~c0:9-~~ 

ONZE ADVERTENTIEN. 
Leest héél het blad! 
Oók de advel"tentierubriek. 
En bedenkt, dat het in den regel vrienden van den 

B.V.L. zijn, die in ons blad hun zaken of waren aanbe
velen. 

c NIOD Amsterdam PER1571 De Bïzondere Vrïwilli e Landstorm 



ADV ER TENT IE"· 

Verschenen een drietal voordrachten op muziek voor zang 
en piano: 

10 Boer en Ambtenaar. 
Voordracht voor twee heeren. Prijs per ex. f~0.40 

20 Een vergissing. 
Voordracht voor een heer. Prijs per ex. f 0.30 

30 Een slachtoffer van de politiek. 
Voordracht voor een heer. Prijs per ex. f 0.30 

De drie uoordrachten te samen f 0.75. 
Toezending uitsluitend na ontvangst van het bedrag. 
Postrekening no. 34656. F. JALINK Bz., 

Apollolaan 13, Apeldoorn. 

N. V. 
" 
PHARUS" 

Archimedesstraat 64. 's-GRA VENHAGE. 
Maatschappelijk kapitaal: Een half Millioen. 

Commissarissen: Mr. J. A. DE WILDE, 's Hage. 
W. DE VLUGT, Amsterdam, 
WILH RICHTERS, 's Hage. 
S. BAKKER. Bussum. 
S. BRANDSMA. Middelburg. 

Directeur: J. P. MEIJER, 's Hage. 
Bijkantoor te Zwolle, Westerlaan 4. Dir.: H. KOSTER. 

Pandbrieven. Spaarpandbrieven. Hypotheken. 

Vraagt inlichtingen over de Eiger.ihuisverzekering, 
waardoor ge in staat gesteld wordt na 3 of S jaar bezitter 
te worden van een EIGEN WONING en waardoor ge Uw 
huishuurpenningen bespaart ten bate van U zelf of Uwe 
kinderen. Prospectus wordt gratis toegezonden, 

Actieve vertegenwoordigers gevraagd. 

Firma D. TURKENBUR6 
HOFLEVERANCIER 

BODEGRAVEN 
levert de beste 

Groentezaden == = · Bloemzaden 
Land bouw zaden. 

VRAAG rechtstreeks bij de firma of bij één harer 1200 plaat
selijke agenten de 

Geïllustreerde Priiscourant uan Zaden. 

L. van 6ijssel - Zwolle. 
I\Jîeuwe Markt 11 

Heeren- en Dameskleeding naar maat. 
STEEDS VOORRADIG 

DE NIEUWSTE STOFFEN. 
Concurreerende Prijzen. 

H, VADERS HOEDEN EN PETTEN 
-:- MODEMAGAZIJN -:-

DIEZERSTRAAT 96 ZWOLLE TELEFOON 812 

IS HET GOEDKOOPSTE ADRES 
RIJK GESORTEERD - DE NIEUWSTE STOFFEN 

ZIE ETALAGE AANBEVELEND 

,,De Gouden Remontoir" 
DIEZERSTRAAT 92 - ZWOLLE. TEL. 604 . . 

Steeds voorhanden eene schitterende keuze 

HORLOGES 
in alle mogelijke p1ijzen en kwaliteiten. 

Bijzondere aanbeveling verdienen onze Prima 
ANKER HORLOGES, OMEGA en UNION, 
in Goud, Zilver, Nikkel en Metaal 

WESTMINSTER CARILLONKLOKKEN, 
in verschillende prijzen en modellen. 

Alle Uurwerken worden onder garantie geleverd. 

Aanbevelend, H. VOGEL. 

Warenhuis RESINK & Co., 
APELDOORN. 

Telefoon 920. Telegram-adres: RESCO. 

Grootste en meest gesorteerde Magaziinen 
uoor Gelderland en Ouerijssel in: 

Manufacturen - Stoffen - Gemaakte goederen - Tricotages 
Corsetten - Babyartikelen. 

Heeren modeartikelen Lederwaren Byouteriën 
Parfumeriën. 

Dames- en Kinderrnantels - Japonnen - Blouses en 
Kinderjurken. 

Heeren- en Jongeheeren-Confectie. 
Tijpijten, Vloerzeilen - Loopers, Matten - Vitrages en 

Gordijnstoffen. 
Huiskamer-, Zitkamer-, Salon- en Slaapkamermeubelen. 

Kleine Fantasiemeubelen. 
Bedden, Matrassen, Wollen en Gestikte Dekens. 

Huishoudelijke en Luxe Artikelen. 
Complete keukeninrichtingen. 

Lift naar alle f\fdeelingen 
Speciale afdeeling BEHANGERII, STOFFEERDERIJ en 

BEDDENMAKERIJ aan de zaak verbonden. 

ZIET ONZE ETALAGES. ZIET ONZE ETALAGES. 

BAZAR -Brink -Deventer. 
TELEFOON 614. 

Huishoudelijke Artikelen, Kinderspeelgoed, Galanterieën, 
Sponsen, Zeemleer, Dweilen, Sport-, Poppen- en Kinderwagens, 

Lampen, Kralen randen, Gloeikousjes, Branders en Glazen, 
Koffers, T asschen, Reisartikelen, Spiegels, Lijsten, Schilderijen. 

POSTZEGELS VOOR VERZAMELAARS. 
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DE BIJZONDERE VRIJWI LLICE LANDST OHM. 
M AA·N DB LA D 

VOOR 

de Leden van den Bijzonderen Vrijwilligen 
Gelderland. Landstorm 1n Overijssel en 

(Omvattend de Verbanden van Twente, Veluwe, Veluwzoom en IJssel) . . 
Abonnemenrl;s1_Jrij s: zelf te bepalen, 

doch niet lager dan f 1 plus innings
kosten, bij vooruitbetaling. Voor de 
leden in de drie Verbanden speoiale 
voorwaavden. 

Adres voor Redactie en Administratie: Advertcntiën '.!3 cent per regel. 
Bij oontraot lager. F. ,JALINK Bzn. 

Apollolaan 13 .Apeldoorn. 
Inze.nding van ,ulvort1•11tiën voor 

den lste van elkè maand. 
Telef. 928. 

Postre.k. 34656. 

Als 't moet. 
Dit kernaehtigc woord F-taat als \\achtwoord in den 

kop van ons blad. En we begrijpen het. \Vant er JllOPt 

wel ernstige reden zijn, om den vredig spittenden land
man, die kalm zijn ÏJijpje rookt, lw• g-e,\ eer over den se hou
der te hangen bij zijn landelij1~ oedrijt'. En tot·h, zoo zien 
wij 't in dit medaillon-beeld vóóraan in ous 1llad. Als 't 
moet! anders deden die pittige kerels van ,Jan de \Vit h1•t 
niet, om zich tP vNbinden in den BiwndPren Vrij,\ illigt>n 
Landstorm. Zil'h tl' verhiude11, om wamv'e>r 01lVf.""hoopt 
dP stm'TI'hlok lui1'e11 moc.-ht, dP "1c pem•·1 t r ~men en on
vervaard op te rukken tot , t>rdediging on;;t>r heiligste 
rechten. 

Prachtig mannenwerk! \-rienclen, o"Ze Z\,·olsrhP Pot
gipte1·, de onbloedige mooLdrnaar v._.n a1 8alic. 1,ifikt 
u in zijn anders zoo stroe,·e u 1bM,t.,ge11h id••op, Pn ;;pgt: 
zoo daeht ik .-.,J.ij dP .:ougem: van ,Ta11maat p1, , a!l ( 0"daat! 
A's 't moet! 11:a moe1. 't nogï Ja, ja, drieduolw .ia. 

Als lid der Gewesteiijke C'o1nmissie, heb ik Pr om ge
juieht, dat we in 't Noorde•1 one; ,,.rlaandblad" ,reger1. Dat 
lijkt 1He de manier om dP!l vnde li•1g n 1iand va..-;t en :,;te
viv, te tonden, en we mog,•11 gPtuigen, dat ou, Ma,1ndblad, 
do Benjamin, kranig voor d n dag komt. l\fop,-P het voor
spo :lig blij~1:"1 g,:ian, waanoor ik niet v1•ops, zoolang we 
Ifü ar , lll'n den kranirren lev1>11den motor in A 1Jekkor11 aan 
den gang- houden! 

"\loet 't nog? ,Ja. V.'annep1• we nog twijfelden, oeh, dan 
b(•hoefc.Ien wp sleeli.ts 1wt verslag te lezen van het onlangs 
gehouden Communis.=seh Congres in Amsterdam. Dat 
kle ne naar brnbk• trnep.ie had daar in Amste~dam een 
groot!». mond. Zoo d•.idelijk mogelijk sprak IIH'l. over din
gen ab: ,,wa1111eer \\ ij naar dp macht grij,en" en het 
woor<l revolutie i,ehPen Yoor hen een heel vi>rtrouwde 
klank. 

Zoo iets is treurig, maar leerzaam voor de partijen 
van 1·eeht en orck. Het zegt hun, dat zij paraat moeten 
blijven. gn paraat zijn en blijven zu, ·wanneer zij hebben 
en bonden een stnkep Bijzoncleren Vrijw. Landstorm. Het 
bestaan alle'en reeds van zoo'n legioen der orde en ware 
vrijheid werkt kalmeereud e11 waarschn,-.,p1 d op oe o,·er
moedi1:en, die desnoods over ruïnes en ver" oestingen heen, 

het kaartenhuis van hun revolutionaire droomen bouwen 
willen. 

In haar Xienwjaarsgroet drukte de Reclaetie van dit 
blad het zoo pittig uit: voor onze organisatie zij het jaar 
1!)2a ep11 jaar van wakend usten. ,Ja, wakend moeten 
we blijvt>11, dan alleen zal de rnst der ware orde bHiven 
hec•rselien in on:,; goede vaderland. Wij strPvPn naar l'E'll 

steeds hetere samenleving, nuiar niet door e-('11 revolutie, 
maai· door een kraehtige en gezonde evolutie. 

ln 't ,Jubeljaar onzer geiforbietligdf' Koningin, blijve 
de Bijzonder Y rij willige Landstorm kraehtig en <'P'l , an 
Zlll, 

z,\ ollP. P. F. O'î'Tf•: •. O.P. 

Aan den arbeid. 
(,ordf' lJpriehtf'n komen bmrn'n. 
111 tal van lJluatsen is clP Plaatsdiilü• lPidcr, na ge

pleegd owdeg met de Plaatselijke Comrnts,-,iP, 1 1 g·p]10l
pen door mcerd0rc leden, aan het \\ Prk gctrokk, n. 

Aau hl t WE ,Tk vo01· ons blad. 
Men moet dP Bijzondere "\'rijwilligc Land,.;+örm bC'ter 

leeren kennen. 
Dat is een nilksu"lang. 
Ons volk kent onze organio.:atie niet. 
J. Teem de proP f maar eens. 
Vraag; eeus aan Uw buurman, of hij de Bijzondere 

Yrijwillige Landstorm kent. 
Is dat hetzelfde als de Burg·rrwacht? ,Ta,.gt de Pen. 
Een ander spreekt van \V eerbaarhciclsvereeniging, 

een derde .... zoo zouden we kunnen doorgaun. 
Eu wie de B.V.L. niet kent, mist clruudoor VPPI. 
Hij mist het ,ertrouwen in cle toekomst. 
Hij maakt zich, in dezen tijd vol zorg·en, r, Per zorg 

dan nooclig is. 
Neem die zorp; van hen weg. 
Maak hen bekend met onze organisatie. 
Laat die krucht, die van haar uitgaat, ,ertrouwen 

wekken. 
Hij zal C er dankbaar vool' zijn. 
En gaarne er toe medewerken, door een hi.idragP voor 

ons blad, dat dio organisatie hceht en stevig· "ordt be~ 
vestigd. 



Majoor N .. J. LAVALIJE. 

Zooals reeds in lid Yorig uumJlH'I' als herit·ht ,, 0rd 
opgenornPn, g·aat dP Cornmm1dan+ Yan den Biz;o11do-e11 
Yrijwillig-en Landstorm YOOr het [,JsselYerba11cl, .:\lajoor 
Laniliie. ons Yerl:1te11. }laar niet allPPll als Commandant 
was ::.\lajoor LaYal ijP Yerhondrn aan den Biwnderen Yrij
willigen Landstorm. Hij he kleedde ieYens de functie Y/111 
YoorzittPr drr Üe\\·est0lijke Lm1elsonn-C'ornmissie in het
zelfrle Verband. I•-:n waar Z.H.KG. g·cvestigd is buiten dat 
Yerband, zal liet g·e,•ülg zijn dat hij ons ook in de quali
teit zal g·aan Yerlai.en. Het is dan ook namens die Gewes
telijke Commissie, dat ik gaarne, langs den weg Yan ons 
blad, et>n woord Yan afscheid richt tot onzen vertrekken
den Voorzitter. 

'\Vij zien hem noodP heen gaan. De Gewestelijk~ Com
missie is hijna geheel samengesteld nit lmrgers, die Yrijwel 

Een Bat(t)ak oorlog + 40 jaar geleden. 
Een .iaar of veertig geleden, toen ons gpzag· in de bin

nenlandei1 van Sumatra nog niet groot ,, as, was het de 
gewoonte hij de Bataks om veten met elkaar uit 1.P vech
ten; dit ging n ict t usse hen enkele personPn, cl oeh de per
sonen vondPu steun bij hun stamgenooten, die eenz;elfde 
gebied of rijk.ic bewoonden en die stammen hadden weer 
s,1.cun van de hun goedgezinde rijk.ies. Zoo werd de oorlog 
dan verklaard en begonnen de beide partijen op pen vooraf 
afg-csprok<'ll da_g, op heel grooten afstand elkaar te be
schieten; na zulk een oorlog van één dag· gingen eenige 
hoofden naar de tegenpartij teneinde te eonstatecren of 
er dooden en g·ewonden waren. \Vas zulks het geval, dan 
had die partij vcl'loren en zoo niet, dan begon de oorlog 
eenigen tijd Jatp1• 01mipuw. doch nu op minder grooten af-

. De vuurwapens in dien tijd bestonden hoofdzakelijk 
nii metalen Pi.iPL'n, ,)JJ een stuk hont als kolf gf'boncle11 
met i·ottan en voorziPll van ePn z;mHlgat, waardoor rnP1: 
het lmskruit aanstak; terwijl de vnnrmond was geladen 
met Inuit, n fkomstig uit ingevoerde mortjons en daarop 
een prop en dan een lading aan stukjes gekapt ot~d ijzer, 
als SJ)ijkers, ringen enz. Van dicht bij, pl.m. 20 à 30 M., 
schoten die nmrwapenc>n vrij goed, ik heb althans een 
Batak met znlk een vuurwapen, dat hij ontstak met zijn 
brandendc sigaret, die hij in den mond hiPld, een hert 
zien schieten. Maar om op den oorlog t.erug te komen, deze 
werd voorlgezet tot <>i· nij één der partijen et'll gekwetste 
was, die partij had d,11. Ycrloren en moest dan een groot 

,-i-pemcl staan tegenover het rniliiaii-P leYen. En juist daar
door een stc>mpel drukken op onze organisatie. DézPn stem
pel dat de Bizondere Yrijwillige Landstorm niet iH ccnc mi
litaire ol'ganisatie, cloeh pen ini,;iih,ut Yan burg·ers, die ,Toe 
gei· gcdie11d hebben in lwt Jpg·er Pn nu, door <lat gpcJicnd 
hebben, juist in staal zijn hunne hizonderp roeping tcg-Pn
o,·pr Ko!lingiu en Vadl'l'lalHl tr vervullen. 

Irde1·, die het militaire lc,•pn kent, begrijpt 1100 nw"i
lijk h0i den hoog-er geplaatsten officier moe,i vallPn, om 
onze instc>lling Yan den Bizonderen Yrijwillig·en Land
storm te zien in het licht Yllll den burg·er en fk .iarenlang·p 
ondpn·onde11 en toegepaste "lrnzerncgeclaehte" los te laten, 
,, m1nerr hPt gelclt 01,ze11 Bi zonderen Vrijwillig-Pn Land
stol'lll. De geheele Gewestelijke Commissie zal het rnpt 
mij ePns zijn: ,,Die kunst verstaat Majoor Lavali.i(' 11its!('
kPll(l." Den miiitair was hij PPll militair en den lm1·g·pr 
een lml'g-Pr. 

Belangeloos, alleen nit hizon<lere s~·mpatltir· YCOl' c[p 
zaak, heeft onze scheidenrle Yoorzitter zieh heel vePl moeitP 
Pil wc>rk g,,troost om de org·a11isatie zoo goed mog·eli.ik te 
doen zijn en de zaken vlot te doen loopen. 

'\Vamwer dat niet altijd gelukte, was hei .iuii,;t nipt 
zijn schuld, maar lag· die vcelec>r in allerlei, Yaak onhel'c
kenhare, faetorel1. 

\Yanneer hij clan nu heengaat, weten wij, dat hij den 
BizonderPn Yrijwilligen T.,andstol'm een \Yarm hart blijft 
toedragen. En, zij het da.n ook 11iPt Yan dichtbij, onu' lH'
wegiug met een sympathiek medeleven zal hlijn'n volg·p11. 

HPt r..al zijp. plaatsvc>n'auger moeilijk vallen, dPZP 

opengekomen plaats tP vervullen en dé Bizonder Yrijwil
lig Landstorm te ho11dPn in het spoor, waarin deze tot 1111 

toP g·eleid is. 
'\\'ij wensehen onzen vprtrekkenden Commandant Pil 

Voorzitter een in alle opzichten goeden loopbaan in zijn 
verdere lc>ven. Ook in zijn partienlier leven. \Vi.i z11IIPH 
hem niet licht verg-eten. En hopen dat hij spoedig lwt mis 
i,ehien onaangename, ondc>n·mHlPn in zijn nPerg-p]pg-ciPn 
WPrkkring, moge vergeten <'tl dan niet anders dan mP! ge 
noegcn en voldoening nog- dikwijls mag terug-denken aan 
dez;c voor hem weer afgesloten periode in zijn leven. Tfrt 
g-a hem wel. 

De Seerr-taris v. d. Gewestelijke Commis,;;ip 
i. h. IJsseh·erband, 

NORI~L.· 

gastmaal aan allen, die hadden mee gedaan, aanhiedPt , 
waarna de , etc was afgedaan. 

Het gouvernement van N.-1. had die oorlogell eehter 
verboden, doch de macht, zn lks tegen te gaan hadden \\ ij 
nipt; trouwens, het was ee11 vrij onschuldig vermaak. 
Aangezien deze oorlogen echter ooi~ wellicht ernstige ge
volgen zouden kunnen hebben, werden patrouilles va.n lwt 
N.I.-lcg-er uitgezonden naar beide partijen om tussclwH 
beide te komen, wanneer het g·evaarlijk kon worden; zij 
moesten dan ingrijpen . .Natuurlijk kregen beide partijp11 
oen patrouille, anders z;ou hij zich het sterkste Yoelen, die 
den steun alleen kreeg, or zou de patrouille zich tussclwn 
de heide partijen moeten stellen en dat was ,vellicllt 
te gevaarlijk voor die ééne patrouille; hoe dan ook, heidP 
kanten hadden een patrouillP. Zoo kreeg ik eens de op
draeht mij bij een der partijen tc> voPgen om tijdig in te 
grijpen. Op den bepaalden dag was 's morgens vrneg reeds 
alles gereed; de linies warPn wel 1500 M. van elkaar, in 
het berg-terrein. Reeds bij het aanbreken van den dag· he
gon het gepaf, dat steeds heviger werd, tot het tegen dPn 
middag, al naarmate de munitie verschoten was, kalm<·r 
werd, om tegen den avond te eindigen; de gezanten gingp11 
toen naar de tegenpartij en de anderen gingen weer naat· 
hun arbeid, voor zoover de mannen arbeid te verrichten 
hadden, want de Bataklanden zijn zeer vruchtbaar en d<t 
menschen hadden heel weinig behoeften, terwijl dan nog 
hoofdzakelijk de vTouw de arooid verrichtte. Toen na 
eenige dagen bleek, dat er g·een ge-wonden waren, moest de 
oorlog voortgang hebben en werden nieuwe opstellingn1 
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Waarom B. V. L. ? 
\Vaartoe dieut onze ol'ganisatiel 
Yoor onze- leden is het nii>t noodig, dit nog eens uit

een te zetten. 
Zij weten hei wel. 
1luar er zijn anderen, die het niet weten en toeh 

"·eten moeten. 
Dienstplichtigen,die Yoor aansluiting in aanmerking 

komen. 
Xiet-dienstpliehtigen, die onze organisatie niet ken

nPn en daardoor niet \\"eten Yan hoe groote heteekeniB 
zij is. 

\roor dezulken is het gcwenseh t, telkens weer in het 
kort uiteen te zetten, wat dl' B. Y. L. is, wie daartoe be
hooreu en onder welke YOOI"" aarden men lid Yan de or
g:rnisatie wordt. 

De B. \r. L. dan is geYonnd opdat de Reg·eering· de 
beschikking· houde over een betrouwbare gewapende 
macht tot steun van het wettig; geza~i; en ter handhaving· 
van orde en rust in geval van binnenlandsche beroerin• 
l!:en. 

Wie bij den B. V. L. behooren. 
Xntuurlijk kan niet iedel'een lid worden Yau den 

B.Y.L. 
Alleen g·eoeft.nde militairen kunnen worden i11ge

;;ehr0Yen. 
11}11 ze \\'Ol'den niet aang011omen, tenzij de Plaatselijke 

Commissie Yan hun betrouwbaarheid o-vertuigd is. 
De wijz(' nm :,;ame11str>lling Ym1 den B. Y.L. geeft 

\\·aarborg yoor zijn betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 
l•~r is schier geen stad of dorp of buurtsehap in om; 

land, of er is een Plaatselijke afdeeling geYormd. 
D0 leden diPl' afdeeling kennen elkaar. 
\Vanneer al e0ns iemand zou trachten, in onze g·elede

·pn binnen te dringen, om de zaak in de war te sturen, 
<lan zon hij daarin niet slagen. 

In clPn regel w0tPn de lPdeH der Plaabclijkc Commis
sie wel, wie in hun genwentp hetron\\ baar, wie onbetronw
haal' is. 

BoYendiPn, do leden kennen 0lkander. 
Ze weten, wat ze aan elkaar hebben, dat ze elkaar Yer

trou \\·en kunnen. 
l•}en "indringer" zonden ze er al heel spoedig wePr uit

,,·erken. 

ingenomen, die plm. 800 nl. van elkaar lagen, maar dat 
g-ing- zoo snPl niet, want er ,,·as niet steeds kruit ei1 lood, 
zoodat die \\eer gc,koeht en gemaakt moest worden uit 
voMzoeken, en ij:r,enommel. Xa eenige dagen begon de 
oorlog weer e11 waren de beide militaire patrouilles aehter 
d0 vijandelijke linirs , er borgen ovgesteld, met het oog 
op "l'llieht verdwaalde 1n·o.iectielen. Ook dit geveeht Yer
liP]) als de Yorige maal en er zou <'Pn derde geY0eht moeten 
plaats lwbben; door toedoen Yan de heide patronille-eom
mandanten nu op plm. 50 M., en golnkkig· vonden de ge
zanten na cliell strijd een gewonde. l~en man had aan het 
heen een wonde, misschien niet ePns door de teg'enparti.i 
, eroorzaakt; dovh er wa,:,; bloed geYloeid en dus aan de 
eer voldaan eu de pari ij waar de gewonde was, had -ver
loren en dus onreeht en moest ,·oor de fuif zorgen, wat ook 
g-phe11rde. Het was een hPel0 fuif; alsof het een groote 
markt was. Yan alle kanten kwan1Pn mannen en jongens, 
vr011we11 en maagden; natuurlijk op z'n mooist uitge
doseht. Het hoofclmaal he,;taat uit rijst en Yarkensvleesch, 
ook nmd vleesch, visch Pil eenig:e ingrediënten. Bijna allo 
vrn11we11 ]mokten. Ik ,·ngat te Yertellen, dat de bevolking 
z0er dun 1s en zeer vern])reid woont, slechts rnkele huisjes 
bij elkaar op een topje, alzoo dus reeds een kleine Y0rster
king; dat is tegen de wilde dieren . 

De markten hadden plaats op een der vele plateau's, 
soms er van een huis, doch in den regel bij enkele grnote 
hoornen. Zoo was ook dit feestmaal op een groot plateau. 
)Jatuurlijk nam de troep ook deel aan het feestmaal, d .w.z. 
wij kregen ,Yat rijst en een J)aar varkentjes, die de troep 

Toch voorwaarden 
Dat neemt niet weg·, dat bij onze toetrrding , oorwaar

den gesteld zijn. 
Zoolang er niets geheunl, dnf'n \\'e nids, heblwn w~ 

geen bizondere plichten en geen hizonclerP rPehten . 
\Yordt 0vc11,,·cl de B \'. L. g·PrnohilisPPrd, dnn stant rle 

zaak anrlPrs. 
Dan g·even we ons Yoor ons \'fllk. 
Dan doen we daden. 
En daaraan ontleenen we rechten. 
Daaraan ontleenen \\·e het r0cht op c!P zorg Yar1 het 

X 0derlanclselw Yolk voor ons, ,·oor hen, die ,,·e ac·hter
laten, vom· Oll½e gezinnen. 

Terwijl in het algemeen Yoor d0 bPhartiging Ym1 do 
lwlang·en der gemohiliseerdPn wordt gezorgd door de Plaat
sPl ijkt> ComrnisHies, is bepaald, dat hij opkou1st onder de 
wa1Jene11 bij den B. Y. L. 1.er handhaYing of tot herstel der 
openhare orde or r11i,;1. hoYen het trneterneut als dai:i;elijk
sC'he toelagen worden gegevpn Yoo1· offieieren f 6.-, voor 
onder-oHieieren, korporaals e11 manscha])1Je11 f --1- per 
dag (Kon. Besluit Yall 28 .April 1Dl9 no. 81) terwijl gezins
hoofden e11 daarmee gelijkg-estelden een verhoog·ing· Yail 

deze toelage 011h·ange11 ,·an f 2.- JJ01· dag (Min. be8<'h, Yan 
2G April 1920, II[e afd. no. 62.) 

Bij de Yast:-;telling ,·an de kosh\ i 1rnersYcrgoeding aan 
heli, wier gezinne11 door de opkomst de YC'rdi!'nste Yan den 
011gcroepe1w moeten ontbere11, mag· g·een r0keniHg gehou
den \\·orden me1. deze toelage. 

Deze Yoorwaarden nemen de hezwaren w<'g Yau Yelen, 
die zieh willen geven ,·oor de zaak Yan hun Yolk, maar 
door d0 zorg YOOl" hnn gezin daarYan zoud0n worden terug
gehouden. 
~~~o~~~ 

Niet uit eigenbelang 
... Tiemand wordt lid ,·an den B.V.L. uit Yooropgezet 

eigen bPlang-. 
... T atnurlijk, het algemeen belang is het belang Yan 

ieder afzonderlijk, en zoo is het in het belang der lPdei1 
zelf, dat er is een hecht<', stevige orgnnisatiP. 

Het iH in het a lgernern belang, en dmtl'om in het be
lang Yan ieder persoonlijk, dat onze organisatie 1H'<•ht en 
sterk is. 

Ilet bestaan Yan een organisatie als de onze Yerrnin
dert liet gen1ar Yoor het 11ithreken Yan oproerige bewegin
gen en is dns be\·onlerlijk aan orde e:n rust in clen lande, 
ook zondPr dni: hd komt tot een ge\\·n1H'1Hl optrc>den. 

zelf g·ereecl maakte. De beide officieren, patrouille-eom
mandmit('ll, werden uitgenoodigd aan het hoofdenmaal; 
de hoof don waren herken haar aan hun roode jasjes, oYe
rigens waren ze eYen gekle<'cl of lieYer ongekleed als de 
kleine man, \\ aan·an de kleeding bestond nit een enkele 
leudendoek en een kort broekje en een hoofddoek, alles 
bla11w, hehalve het witte broekje. De Yrouwen waren even
eeus iu blan we dracht (indigo), bij haar bestond de klee
ding uit een lendendoek en een schouderdoek, welke laatste 
zij ook voor een deel om het hoofd droegen, ook als i;teun 
van hun zeer gl'oote A-vormige ooningen. 

Na het vre-desrnaal trokken de pai.rouilles we0r terug 
naar hun garnizoen en was het een gezellig 3-v,ceks uit
stapje geweest. 

Als merkwaardigheid wil ik nog vertelleu, dat de pa
trouilles elk op zich zelf naar hei. oorlogstenein g·ingen, 
elk een officier, een onderofficier (Europeaan) en plm. 
30 man, waarbij enkele Enropeanen met drie weken vivres 
en reserve munitie op een ossenkar. Reeds hij den af
marseh had ik mij geërgerd aan een paar jonge hondell, 
d,ie op de kar waren meegegaan; doch wetende, dat Jan 
fuselier erg gehecht is aan zijn hond, besloot ik ze me-e to 
laten gaan. Een der Europeanen, een grappenuaker. zeide 
mij, toen ik blijk had gegeven van mijn ergernis: ,,Luit1'
nant, daar maken wij boven (in het gebergte) varkem, 
van. Later bleek 't mij, dat de Bataks dol -zijn op }.onden
vleesch. Zij ruilden die dan tegen varkens, waarvan wij 
liefhebbers waren. Ook de Inl. Militair eet vark,'1'.svleesch; 
hij herdoopt het Yleesch -vóór het g·ebruik in hertenvleesch. 
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Indien een gpwapend optreden noodzakelijk is, dan is 
de organisatie en indeding van den B.V.L. verre te verkie
zeu uoven het opkomen bij de lichtingen in de garnizoens
plaatsen. 

Maar dit zijn alle voordeelen, die voortvloeien uit het 
bestaan en uit de wijze van org·anisatie van den B.V.L. 

Persoonlijke voorcleelen zijn aan de toetreding niet 
verbonde11. 

Dit ligt trouwens voor de hand. 
Niemand heeft een wettige verbintenis geteekend. 
\Vie hebben niets anders gedaan, dan toegezegd, dat 

we komen zullen wanneer de Regeering ons nooclig heeft. 
Deze toezegging heeft waarde. 
Holland's zonen zijn niet gewoon liehtvaaTclig met 

hun eens geg"ven woord om te springen. 
Voor hen is een gegeven woord zoo goed als een eed. 
Als een rcchtgeldige verbintenis. 
Daarop vertrouwt ook de Regeering, daarop vertrouwt 

het N ederlandsche Volk. 
l\Iaar door dat woord te geven, deden we niets anders, 

dan erkennen de zedelijke plicht, die op ons rust, om op 
te komen voor orde en wet. 

Een nieuwe Yerplichting namen we niet op ons. 
Daarom ontleenen ·we aan onze toetreding ook geen 

ennkel voorrecht. 
B.v. geen vrijstelling van herhalingsoefeningen of iets 

dergelijks. 
Dat zou trouwens ook iets onbilUiks zijn tegenover 

wie niet toetraden, en bovenal onze kracht verzwakken. 
Herhalingsoefeningen zijn noodig. 
Wie ze niet meemaakt, ontbreekt het aan de noodige 

geoefendheid, wanneer zijn dienst wordt gevraagd. 

Een weerbaar volk. 
III 

~ a wat "e in ons voorgaand artikel betoogden, blijft 
ter beantwoording de vraag of niet het leger kan vervan
gen en de oorlog, ook de afweringsoorlog, kan worden 
voorkomen door het wapen, waarover de internationale 
arbeidersorganisatie hcsehikt in de algcmeene werk
staking. 

Bezie11 we eerst de practische zijde van het vraag-stuk. 
De n·,rng· is natuurlijk niet, of 'lliet in sommig·e ge

vallen de algemeene werkstaking een oorlog· kan voor
komen. 

Zoolang de mogelijkheid van-, het gevaar voor een 
oorlog· blij rt bestaan, zoolang niet de zekerheid kan worden 
gegeven, dat de arbeidersorganisatie door de staking eiken 
oorlog• zal worden onmogelijk gemaakt, zon het een roeke
loos waagstuk, zou het een misdaad zijn, toch tot afschaf
fing· Yan ous leger over te gaan. 

Bestaat nu die ½ekerheid l 
Daartoe is in de eerste plaats noodig een vollediA·e 

organisatie. 
Een org·anisatie, waar niets aan hapert. 
l1Je11 organisatie, die alle arbeiders omvat. 
l~en organisatie, die waarborgt, dat al haar leden 

zoncle1· uitzondering 011 zonder aarzeling, het advies, door 
de lriders gegeven, om 01) het juiste oogen blik den arbeid 
neer te legg·en, zullrn 01n·olge11. 

l•Je11 org·anisat.ie, die staat onder leiders, ·waarvan men 
zekPrltPid hedt., dat zij bekwaam zijn om de internationale 
beweging zonrler fout te leiden e11 het juiste oogenblik 
wetrn te kiezen om krachtig op te treden, 

\Yonlt nu aan deze eisehe11 voldaan'f 
Immers neen! 
Ann ireen enkele ervan! 
De organisatie is niet volledig. 
Kan niet. volledig zijn. 
Reeds niet, omdat onze hooggeroemde, moderne "be

schaving" nog niet tot alle volken, zelfs niet tot allr volken 
van ons wel'elddeel, is doorgedrongen. 

Bove11al niet, omdat deze vt1k1.H·ganisatie, het lnter
nation::. tl Vakverbond, zich stelt op een principieel, revo
lut ionai r sh•ul •unt. 

Gode zij dank, er zij nog- een groote massa arbeiders, 
die een ander - en een beter - principe huldigen. 

Di,e d11s nooit zullen aanvaal'den de leiding van een 
revolutionaire organisatie. 

J,Jen and.ere, een neuti·ale - gesteld dat dit mogelijk 
ware - organisatie zou moeten worden gevormd, om het 
voorgestelde doel te bereiken. 

I0n als men daarin slaagde, door b.v. een samengaan 
van verschillende organisaties, als men er in slaagde, de 
arbeiders van alle landen in dien - laten we het noemen 
dien Vredesbond van arbeiders - onder te brengen, dan 
is er nog niet de zekerheid van éénheid in leiding. 

De verschillende leiders in de verschillende landen en 
'"an ersrhillende principes ½Ouden het nooit eens worden 
over tijd en wijze van optreden. 

Reeds op het W ereldeongres voor den Vrede, onlangs 
in Den Haag gehouden, bestond er geen eenheid over de 
wijze van o])trcden en de mogelijkheid van uitvoering on
der de revolutionaire leiders, daar vergaderd. 

Daar zelfs werden wel terdege de bezwaren naar voren 
gebracht., dat niet in alle landen de arbeiders aan de alge
meene staking zouden meedoen, dat die arbeiders in som
mige landen slechts een minderheid vormen, niet van 
voldoende beiteekenis om het voeren van een oorlog door 
hun volk te voorkomen, dat bij een aanval door een andere 
mogendheid het voeren van een verdedigingsoorlog moge-
lijk moet blijven enz. J )\ 

1
r 

Waar zoo de noodi.ge eenheid onder de leiders reeds ,>, 
wordt gemist, waar blijft dai1 de zekerheid, dat alle leden 
der organisaties het ie geven advies zullen opvolgen~ 

Die zekerheid bestaat niet! 
Eer kunnen we· rekene11 op het omgekeerde. 
In ons vorig nummer, onder het opschrift "Een waar

schuwend voorbeeld", wezen we er op, dat bij de in begin 
J,annari uitgebroken staking onder iele typografen het 
advies van de leiders van den Bond in den wind geslagen 
werd en men plaatselijk, onder leiding van de plaatseJ.ijke 
leiders, in staking ging. 

Dit is niet het emige voorbeeld dat we zouden kunnen 
aanhalen. 

In de laat::;te .iaren kwamen telkens staking(:}n voor, 
· die waren aangegaan teg·en het advies van de hoofdleiding, 
or ook wel, werd door die hoofdleiding tot staking geadvi
seerd, zonder dat de uitgeschreven staking algemeen was. 

Dat zulke Rtakingeu moesten mislukken, ligt voor 
de hand. 

En tot zulke wilde actie leidt het revolutionair prin
cipe. 

Toen wij ons eens in een vergadering beriepen op een 
uitspraak van crn der groote leiders, werd ons toeg-evoegd: 
,,ja, maar jullie volgen blindelings de adviezen van Fw ) 
leiders, doch dat doen wij niet". 

De revolutionair kent geen hoogero macht dan de 
rnaeht van den mcnsch. 

Van een hoog-er gezag, een Goddelijk gezag, een Over
heidsgezag, wil hij niet weten, ten:?ij hij dan stelt het 
hoogste gezag in handl'\11 van den Staat en gelooft in eeu 
Staats-Almacht. Het gezag van zijn leider erkent hi.i 
slechts, zoolang· het in z~in kraam te pas komt. 

Daarna la1)t hij het aan zijn laars. 
Nergens " ·orden <lan ook de leiders aan zóó strenge en 

zóó uiteenloopendc eritek onderworpen als in de revolutio
naire partijen. 

J\fpn loze maar eens een verslag van het congres der 
Communistische partij in ons land op 27-30 Jannari. 

Bestaat zoo niet de minstê zekerheid, dat de algerneene 
'Verkstaking door middel van de arbeiders--orgimisatie in 
de toekomst elken oorlog kan voorkomen, principieel be
staan tegen de toepassing van het middel overwegende 
bezwaren. 

De :,;taking is, in bepaalde gevallen, zi>er zeker een 
geoorloofd middd. 

Een wapen, waarvan de georgani:,;eerde :nheitler zich 
kan en mag bedienen in zijn strijd voor een menschwaar
dig bestaan, voor zijn rechten en vrijheden, voor billijke 
arbeidsvoorwaarden. 

Maar het is een wapen, d3Jt slechts in het uite1·ste ge
val, slechts bij hooge noodzaak, mag worden toegepast. 
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Het is en blijft een wapen, en heeft met alle wapens 
dit gemeen, dat het meer ·wondt dan wint. 

Dat het wondt niet alleen hen, teg·en wien het g1ericht 
wordt, maar meer nog hen, die h!eit hanteeren en andeiren 
die staan buiten den strijd. 

Het is een wapen, dat uiitsluitend op eigen terrein 
mag worden aangewend, en dat wordt misbruikt, wanneer 
het voor politieke doeleinden wordt gebruikt. 

En dat is niet alles. 
Het bewaren van den vrede, het handhaven van de 

rechten en vrijheden, van de zelfstandigheid van het volk 
is taak van de Overheid. 

Die Overheid, an Godswege gesteld over een volk, heeft 
voor de belangen van dat volk te ,vaken en op te komen. 

Di:e taak kan en mag· zij niet overlaten aan een orga
nisatie, naJ;ionaal of internationaal, vooral niet aan een 
organisatie, die dat Overheids,gezag niet wil erkennen en 
!Zich naast of boven haar plaatsen wil. 

Daarom, èn omdat de internationale arbeidersorgani
satie, die den oorlog wil voorkomen maar, in consequent, de 
klassenstrijd predikt en zoo de menschheid in tweeën deelit 
en het eene deel opzet tegen het anèLere, niet in staat is, 
in de practijk toe te passen wat zij als een ideaal, een uit
voerbaar ideaal, voorstelt, maar vooral, omdat wij in be
ginsel die organisatie niet kunnen en mogen erkennen 
als een regeermacht, kunnen wij niet aanvaarden de alge
meene werkstaking als het middel om den vrede te be
waren en willen wij, zoolang het gevaar voor oorlog be
-staat, ons leger handhaven. Omdat wij belijden, dat H. M. 
Koningin "Wilhelmina regeert b i.i d e g r at i e Go d s, 
verwerpen wij de dictatuur van het proletariaat. 

w· ordt voortgezet. 

~~~~ 

/ Een r~cnte man op de rechte plaats ? 
Wanneer een of andere organisatie door haar optreden 

het oorlogsgevaar zal kunnen bezweren, dan moet, zoo 
-stelden wij in ons artikel "Een weerbaar volk", die orga
nisatie staan onder leiders, waarvan men zekerheid heeft, 
dat zij bekwaam zijn om de internationale beweging zon 
der font te leiden en het juiste oogenblik weten te kiezen 
om krachtig op te treden. 

Het "Internationaal Verbond van Vakvereenigingen" 
heeft gedroomd, de Wereldvrede te kunnen brengen, maar 
we nemen in dit blad een artikel over van den Secretaris 
van het I. V. V., waaruit blijkt, dat thans die oTganisa1.ie 
nog machteloos staat. 

Een artikel waarin op de leiders heel wat aanmerkin
gen worden gemaakt. 

De gToote man van het I.V. V. is de Heer Edo Fimmen. 
Hij zal DE MASSA op den juisten tijd tot de alge

meene actie voeren. 
Wat doet ihij echter in het slot van dit artikel 1 
Erkennende, dat de organisatie niet in orde is, dat on

der de vele organisaties, die samen het I. V. V. vormen, 
€en der beste, de Internationale Transportarbeiders Fede
ratie ook niet klaar is, roept hij toch diie I. F. F. op tot de 
algemeene werkstaking. 

Tot den revolutionarien strijd. 
Ten koste van alles! · 
Is dat nn een goede taktield 
Getuigt het van wijs beleid, een onderdeel van de or

gani,satie te stellen voor de taak van héél het Verbond, 
terwijl zelfs dat onderdeel niet geheel gereed isî 

En daarb\i alles ten koste te leggen 1 
Lijkt dit niiet veel op een wanhoopsdaad? 
En is een leider, die tot zulk een da-ad aanzet, wel "de 

rechte man op de rechte plaatsî" 

·~~~~ 

Van maand tot maand. 
Steeds ,ernstiger, steeds dreigender wordt de toestand. 
De conferentie van Lausianne is geëindigd, zonder dat 

het Vredestrac-taiat werd geteekend. 
Wel tracht men nog den vrede te bewaren, wel is de 

gelegenhe,id tot teekening opengehouden en hoopt men nog, 

maar de honding van dien Turk belooft niet veel gceds. 
Nauw hadden de afgevaardigden der verschillende 

mogendheden Lansanne verlaten, vol hoop dat de mislukte 
confer en tie ten slotte toch nog gelukt zou Z\in, of aan de 
Commandanten der op de reede van Smyrna liggende 
oorlogschepen gewerd de boodschap, dat zij zich binnen 
enkele uren hadden te verwijderen. · 

En weer moesten de diplomaten aan het werk, en ter
wijl we dit s0hrijven, is het nog niet zeker, dat daar in 
Smyrna de kanonnen zullen blijven zw\igen, of vandaar 
uit nieuwe strijd over Europa zal losbreken. 

Maar hoe het nu ook gaat, het gevaar voor nieuwe 
oorlog blijft, en wordt de losbarsting al voorkomen, het zal 
zijn omdat de Turlt zijn tijd weet te beiden en wacht, tot 
Eur,opa door onderlingen strijd zóódani,g zal zijn verzwakt 
dat de Zieke Man zijn wil en zijn macht kan opleggen aa~ 
het stervend Europa. 

---0--

w ant Europa gaat, indien God het nie,t verhoedt met 
snelle s0hreen zijn ondergang tegemoet. · ' 

Het optreden v;an Franschen en Belgen in het Roer
gebied, de 1actie der Duitschers, die het geweld van wa
penen beantwoorden met een lijdehik en daarom onweer
staanbaar verzet, moet wel leiden tot een chaos. 

De Mark ging ,bij sprongen terug, en daalde tot één 
twintigste v,an de waarde van vijf maanden geleden. 

. Zoo v,e11arrnt het volk van Duitschlancl, het meest zij, 
die van den opbrengst van hun arbeid, van hun dag- of 
week- of maandloon moeten leven, en terwfü dat volk z.ich 
sinds 1914 reeds velerlei ontberin,gen heeft moeten getroos
ten, heerscht thans het bitterste gebrek. 

Is het wonder, dat thans in Duitschl,and, en met name 
in het Roergebied, de spanning steeds toeneemt, en het 
stiiaks tot een losbars,ting moet komen'? 

Wat zal het dan zijn~ 
Een nieuwe oorlog, nog veel verschrikkelijker clan die 

pas achter ons ligt, omdat het zal zijn een strijd der wan
hoop, zonder uHzicht op een bevredigend einde'? 

Zal de Sovjet-Regeering van Rusland straks het oogen
blik g·ekomen achten, om de roode vaan der revolutie ver
der te dragen over heel Europa'? 

Of zal Frankrijk zijn actie staken, maar dan in eigen 
land den sitorm ontfoetenen '? 

Wat er ook gebeure, het een of het ander, veel goeds 
zal het niet brengen. 

Er is wind gezaruid, jaren lang, er kan niet dan storm 
geoogst worden. 

En die storm zal ook de grenzen van Nederland beroeren. 
Is het volk van Nederlallld daartegen op z\in hoede1 

~~:Of~~O:-!1P-l(,m~o;;c~~~;o!i;i:;)flc~~ 

Uit Boek en Blad, 
DE ERGSTE MILI'l'AIRISTEN. 

,,De Vrijheid" schrijft: 
Zekere heer Van Bern, redacteur van "De jonge Com

munist" en afgevaardigde van den jeugdboncl "De Zaaier" 
naar het jongste internationaal congres der communisten 
te Moskou, heeft in een vergadering, waar de Nederland
sche gedelegeerden naar dat congres het woord voerden, 
medegedeeld, dat hij te Moskou "tot eere-soldaat van het 
Russische roocle leger" is benoemd. 

Deze - in Nederland! - anti-militairist verklaarde, 
dat hij dit een groote eer voor zich-zelf en voor "De Zaaier" 
vond en dat hij bereid was de verplichtingen, aan de be
noeming verbonden, te allen tijde na te kome11. 

Het wachten is nu op de benoeming van David Wijn
koop tot eere-kolonel en van Dr. van Ravesteijn tot eere
schout-bij-nacht. De "Tribune" -redacteur, die tot moord 
op Mr. Zimmermann aanzette, moet te Moskou voor eere
beul in aanmerking komen. 

-o-
De Secretaris van het Internationaal Verbond van 

Vakvereenigingen (I.V.V.), de heer Edo Fimmen, schrijft 
in "Het Volk" van 9 Februari een artikel "De Zwarte Ja
nuarimaand!" 

Dit artikel, hoe leerzaam ook, in z'n geheel over te ne
men zou te veel van onze plaatsruimte vragen, we moeten 



dus Yolstaan met het overnemen Yan de belangT~ikste 
doelen. 

Hij begint aldus: 
De eerste maand Yan het jaar 1923 zal in de geschie

denis der arbeidersbeweging met diepzwarte kool staan 
aangeschreven. 

Na g·edurende welhaast drie jaren te hebben gedreigd 
het te zullen doen, hebben de Fransche en Belgische tToe
peu, ten oorlog uitgernst, met kanonnen C'n tanks, het 
Ruhrgebied bezet. 

Na gedurende welhaast drie jaren, telkens C'n telkens 
weder te hebben verklaard, deze bezetting zooal niet met 
alle middelen te zullen Yerhinderen, dan toch, zich met 
alle middelen tegen haar te zullen verzetten en haar ü: 
zullen belemmeren, heeft het internationaal georg-ani<.:eer
de PTOletariaat lijdelijk toegezien en niets gedaan. Het z~i 
dan, dat een niet onheduidend aantal protest-resoluties 
als iets besehonwd kunnen worden. 

Het heeft niet alleen geen nut - het is eene misdaad 
tegenover de arbeidersklasse zelve, er omheen te draaien 
en de waarheid t0 ontkennen of te bemantelen. 

De waarheid is, dat de arbeidersklasse niet beant
woord heeft aan de hoop en de ,·erwaehtingen door hare 
leiders ge,,·ekt welke in haar werden gesteld. \'Velke in 
haar gesteld mochteu worden. 

De waarheid is, dat op het moment, dat het gespTOken 
en geschreven woord in de daad omgezet had moeten ,,.·or
den, die daad is uj_tgebleven. 

De waarheid is, dat de arbeidersklasse - die ,·an geen 
enkel land uitgezonderd niet bereid en niet in staat is 
geweest, om daadwerkelijk in n'rzet te komen. Xiet bereid 
en in staat, om zich met de wapenen waarover zij beschikt, 
te verzetten tegen cl<' militaire geweldmaatregelP11, wPlkr> 
door kapitalistisehe klassen Yan Prnnkrijk en België op 
de bevolking Yall het Ruhrgehiecl worden toegepast. 

0 

De schrijver berinnert dan aan het in Dc>c·ember in 
Den Haag gehouden Congres, waar de taak en de ])lieht 
der arbeidl'rsklasse in genü Yan oorlogsp:eYfüll' plechtig 
en nadrukkelijk is uiteengezet. 

En vier weken later slaapt dC' arbeidersklasse in allC' 
lauden, ten\ ijl zij, Yoor zooYer zij niet slaapt, sleehts aau 
eigen "·erkelooslwid, aan terug·gang ,·ai1 eigen loon, , an 
misère in eige11 land denkt en bezig is, de schuld Yan dat 
alles te> ge,·en aan de arbeickrsklasse Yan een andC'r land. 

Zooals in 15)1-J 011 Yolgende .iaren heerscht er, ook in 
de arheidersklas~e, 01wersehillig·heicl, maar ook, gaat de 
nationale gedachte Y<'t' ui: hoYc>n het geYoel clt>r in terna 
tionale solidariteit. 

Ligt nu Yan dit k\rnacl, Yan dit slapen Yau de arhei
dersklasse, de schuld hij (lp leidPrs? 

Nef'n en .ia. 
Nef'u, want \\'anneer waar was, wat dik\,ijls is he

weercl, dat de nuu,sa's revolutionail" zijn en bereid tot actie, 
maar de leiders te slap, dan zouden zij toch de -wil der mas
sa's moeten Yolge11 of de heweging zon OYPr hen heen iwan. 

Daar is een andere oorz:iak. 
De massa's zijn oYer het algemeen nog· sterk nationa

listisch. 
Het artikel YPrYolgt: 
,,Dat dit zoo is, dat in de> meeste gevallen cl<' arl>eiders

rnassa's niet internationaal, zelfs niet nationaal, in hew('
ging te brengen zijn Yoor een doel, dat Yerder gaat dan het 
bereiken van eigen, direkt Yoordeel - die iets anders be
weert, bedriegt zich zelf en trarht, willens of niet willens, 
anderen te bedriegen - is al weer niet in de eerste plaats 
de schuld van de leiders. 'l'al van ekonomiscbe faktoren 
zijn oorzaak, dat het solidariteitsge,·oel drr arbeiders als 
regel nog niet veel verder gaiat, dan het eigeu beroep. So
lidariteit, bereid tot offers, aktieYe solidariteit met de ar
beiders in andere beroepen, met de gansche arbeiders
klasse, nationaal, is reeds eene zeldzaamheid. Hoeveel te 
meer is zij het internationaal." 

Maar ook de leiders gaan niet nij uit. 
Zij hebben op internationale congressen met geestdrift 

gestemd voor resoluties, waarin de internationale gedachte 
voorop wordt gesteld; de eenheid van het proletariaat en 
de gemeenschappelijke strijd der arbeiders Yan alle landen 

tegen kapitafo.;rne, imveralisme, reactie en militarisme 
wot"dt vf'rlangd. 

Zij waren Yerplicht de arbeiders Yan dezelfde gedach
ten, beginselen en idealen te doordringen, maar zij hebben 
dat niet gedaan. 

Andere werkzaamheden namen hnn aandacht en tijd 
in beslag en het voornaamste kwam pas achteraan. 

De g·evolgen van deze nalatigheid heeft de maand .T a
nnari 1923 aangetoond. 

Maar - nog is alles niet verloren! 
"Misschien hebben de I. 'T'. F'., hare leiders en hare 

organisaties zich iets minder te yerwijten dan vele ande
ren. Bij elke internationale aktie zijn het hare transport
arbeiders, zeeliede11 en spoorwegjongens geweest, die Yoor
aan hehhen gestaan. 

~laar .... ook de lntel'llationale 11ransportarheidPrs
F'ederä.tie was niet klaar! Ook de hij haar aangesloten or
ganisaties waren niet slagYaardig! Ook hare leden dachten 
en denken vóór alles aau zichzelf en aan hun eigen belan
gen. Of aan hetgeen zij Yoor hun eigen belangen houden! 

Kameraden! 
Laten wij althans d<' bittere lessen Yan de ,Januari

maand ter harte neme11 ! Laat althans elk Yan 011s, ieder 
leider Y::rn de bij de I. T. J,~. aangesloten organisaties ten 
volle zijn plieht doen! Zieb zelf geven - om het eYen, wat 
Yoor hem zelven de geyo]gen zllllen zijn ten Pinde te 
zorgen, dat altharn, het trnnsportprnletaria.at. Yan alle lan
den bereid zal zijn en in staat, het drijYPn naar oorlog Yan 
kapitalistisc11en e11 militairistis<'hen aanhang te beant
woorden, tijdig te beantwoorden, met de algemeene werk
staking! I•:n daardoor althans traPhten een nieuwen oorlog 
te voorkomen en lwt 1J1"oletariaat den weg te openen der 
benijding! 

Bereid en in staat, tot reYolutional'iPn strijd! 
'l'en koste nm alles!" 

~'~~~.:;c~i<5JC)~ .. 

Uit onze verbanden. 
·1 \\ iss,·lt nl! 
\u hi,·r. <lan d,un Y<'nJIHli-rinµ;. 
In ,Januari ging d<• l'l,in1R<•lijk,· LPid,,r n1n !Ion ,·l11k,•11 l1,·,·11. l le 

JJ,,,.,. llakk, n,·s 11nd l,,•n<wmd tot hoofd ,.,,,wr s, hooi t,· \pp,•I 1·11 11,1m 
,Ij" l11·no,·111ing ,1an. 

\ oor d<· afdrr·ling llü<"Hiakrn i:,; zijn h,•pnga;rn ,·,·n , ,·rlii-:,;. l-li.i 
11ist zijn afd,,,·fing OP :st<·rkt,•. Ptl ond,·r d1· l1·d"n d1• l,1 lanl!:st1•lling 
in d,· <J1srnn1:,;nt i,· l<·Yencl te- houden. 

\:rn zijn <Jlll'ül!i:<•r d1· t.iak, ,lt-n arlH'id 11' Ho1•1<·h1knn Yoort t,, 
zd!Pn. 

lntus~•·hc·n cl1· org,,nis,iti,• Y<'l'li,·st door dc·z,, \\'iss<'ling· nids. \\'ant 
d,· 11,·,·r lfakk<·1ws l,lijft in h•·t \'1•rl>and, <'Il \\'ij \·rrtroum•n. dat hij 
in zijn ni, U\ll' 11oomili,r.ts nku\1 !c-nn in cl,• d:iilr gc•nstigd,· \fcfr<•ling 
7.al hn•ngPn. Hn ~!nagt l1ij daarin, 1rnara•rn \\ c· ni,·t t11ijfrl,·n. d;1n is 
tkz<' , 1•n111dning gpe1, 1,·rJi<·s, nrn:ir 1\'in:,;t. 

Op lwt huld<"blijk nnn }I. \1. d,• honing-in zijn cl<' c•<·r~t•· h,1ndtr·1·kc
ning,•n gc•plnnt~t. lfrt Y<Jonr•c·ht, cl<" 1·,·rntPn in IH't·l lwt hrnd l<' zijn. 
\'id cl,· Afcl<•c·ling·1·n Zl'\'C'naar <'n Oud-ZeHna:u in 11"1 '\'1·rh:rnd 'l°<·lu1n-
1,on111 ten ,J,,,,J. 

~;1tuu1·lijk 111•rden hij die gp], .u:rnlll'id P1•nig1• ni<·u11•p 1,·d"n inge 
sr·hn•,·en. 

Wi<' <'l' ooit t11ijf, lt aan d<• J>i11':wtlwid ,nn clc-n U. \'. L" hij make 
,,,,ns c·1·nig1• ,an onzP l,ij1•t·nkomst1·n 11w1.k 1'11 hoon·, ho<' cl.1:1r il<' g,•1·st 
i~ ondl'J' onz<" kdPn. 

llf't zal hrm kt'It'll \'ertrou1\'l'll 1P st<·llen in onz<· orgc1nisatic-. 
1/,oo lwt in "lle \'f'IU\\'ezoom g,rni. g;rnt lwt in ancl<·r<· \'C'rhand1•n. 
In "Ik ].J~sd" grnoot ]H't klf'inr· Wilsum hij Eampr•n d1• 1,rinwur. 
!laar, in V•..'ilsum, komPn \\'c' gnanw, omdat 11·c· ,,dPn, dat onze 

ormrnisati<' 1•r ingt"ln1rg(']'c] is. 
llc-t kli·inc· k1•rk.i<' is bij onz<· wn:rnclt·rü1gPn g,·h1·1·l g,·nll<l Pil. 

1·prg-issen 11<· ons ni<'l. <lan zijn in Wilsum op .\laandag 12 Fl'i,uari 
c],, laatste dienstplkhtigl'n in 1l<' g<·mc·<'nt1·, cli<- mor aansluiting in 
a,rn nwrking komen, iJ~gPschrc1en. 

In Wi!Rum zijn gt•cn nie11wr !<'den mc·r•r in t1· s('hrijnn, dan \\'an
n<•<'I' Pen Ji('hting "afz1rnaif', en d:ln is ûc• Plaatselijke· L<·id,·r ,·r als 
de kippen !Jij om cle niruw<' rnntlit.laten OJJ te nPmen. 

Een kleine rno1·ik \Oor lwn, \\,lllt voor de \\'ilsumr•r di<•nst1>lid1-
tigen svrt'Pkt hC't Y,lllzPlf, dat ze toetreden tot den B. \". f,. 

Satuurlijk zijn ,·r m,•r•r zulke plaatsen en ze strekkrn antlrrP ten 
vooriJeelt.l! 
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1 ngezonden Stukken. 
c:1,A::o:RBRUG, 29 Januari Hl23. 

:lli,p1h< <·r de H{'L1act,ur! 
1/,1•1t 1· lid c,mkrf'taanck in on;; orgaa1J, de ll. V. L., will,•11 

üJ'll<'lllt'n. UiJ ,co1,1iaat mijn dank! 
lfot j,., uaur wm]<'iding van <•rn artikd voorkomc·nde in het 

rn1rnm◄'!' , ·,1n l lc•cenilH'r 1H22 Pil w<>l h<'t artikel "Helpt e]kandel'!" 
Pit is 'H>k 1\ :• t ik aan on•zc kdPn wil vrag<'n, <>f zc ook om; 

will"n lH·1'p<·11. 
::--u ,ml+ l wd ,ragc•n: \Yitarm<·<' Pn ho<'? 
Iht zal ik z,·ggen. 
\\ï.i h<•hlH'1: hi,'l' I<• t:larwrhrug d l'ingPnd heho<'ft.P aan <wn 

Yen c 11 igi11g.~g<•l1ü11\\· voor onz<' C'hristPl ij kP V<\rCcnigingen. \Yi.i 
uwe 1 ·11 Y<' 1·n· 1<1<· 1·c·r: iu <'<'Il hout<·n loods, \Yaa r het van alle kanten 
{l<,orh1·, 1 ,~;iait. noeh dat is nog minûer. H<ét ergste is dat wij 
z◄Jo u,il>i.i d,• grr·ns zi,in en d<' Duitsclhe posten zoov,e<'l jong.i 
m:tttll"il <l<· gr ·11.~ ld<'n pas.s<'<'ren. 1,:n door d{) lage valuta drin1d 

-11 Z\\"<•nd<"lt, dnt char gew<'ldig. 
OJ\I 11tl d<'Z<' j<mge mensrhcn hiPr zoov,rel mogelijk tr houd,•n 

11H <·t< 11 ,, i.1 u I gf•b-0uw h<'l>bru waar o.ll'ze Christ-clijkc Ver-eeni
.i::in_g-<'ll hun v,,ile kracht kunnen ontplooien. 

?\u h{•<·ft zidi -<'en C'ommis:=;i(l g<·vorrnd tot het sticht<'n Yan 
z<>1,'n g<•IHiu\\· <·c· t-ot dat doel h<'rft die C'ounnissie <•en vrr1otiug 
<>p ton Il' g<•z◄•t. Drze ·v<'rloting Îti goPdg<'k<·unl bij Koninklijk b-t•
sluit •l.<l. 1 Jnh 1922. No. 83. 

Xu i,-; mip1 yraag: 'l;oudrn <l<' l<>Cl1•11 van onze n. V. L. n~d 
<l< :1 lot 1rill<·;, J!('mrn of er nw,, 1Yille11 \Y<'rken? "Til men er mee 
c•ülport-Pc·r<"11, uan w-0rdi 10 % prl,visie gegtlven. 

1!<1p<·11dP Li:1t ik veC'l aanvraa,g mag krijgen, tceken ik mij 
l'11· d1c·1,-~twilligc dirnaar 

,\r. BOXIJ:II, f<<'cr. dc·r Comrni.%ic. 
Lid van den B. V. L. afd. Enseh<•dc. 

\\ï l 11,c,11 nati<'l'<' inlic.liting<"n, dan sc•,lni,iv<:' 11u•11 \ r. Boxcm, 
1-,k<·r.,tliJk 1 C. i7G, W:tnc1•hrug hij Ensched<'. 

Naschrift: 
lh· ('rnrnn,,..,i{, yoor h<:'t Yc·r<>rnigingsg,•bouw te GlanPrhrng 

y1.,lg, dC'11 Jll{'('I' Pll me<•r gebruik<>li.ikcn weg, door rniddd y,111 

<'<'11 1·c·rlc-ti11g- ! ◄' pog<'B aan de noodigc miûddc•n ie konwn. 
]H?t' \\t·g liJkt m1,<; niet d,e Techti• weg te zijn. 
't (:aat hier Plll de gN'.~telijkc en z<•dPlijke belang('}] van het 

-0pk<>m• nd g-c.~l;it'l1t van Ulane1,1►rug. 
Ju < L I g1 c 11~plaat.~ m<:t cf'n fahri<'lrnhc.volking zijn de g,•yar<"n, 

i,; di· Y<:rl<•iding ,g:root. 
Ee1t Y·<:Jt•tniging,;grliouw, .als g<>Yraagû \1ordt, dringPnd 

nüod;,-ak<•liik. . 
1-:r i ,- '<·< 1 HoonH,eh-Katbolirk Yerec·niging,;g<•hol•w. 
Va11 ( h ri~1 ,•l ijk-Prol<',~tant.,.('he zi.id-c, m o <' t <'l' ccH k-0meu. 
( lm <i:d tt Lrijg1•11 rno<·st rc·n n rloting nirt 11-oodig ziju. 
Voor d<·1;..;<·li.ilrn zak<'n g<•eft rneu. 
C'hii.~tdiJk 1--ivd<•rlnrnl kan Pil 11· il geven. 

D11 t i, li<'rhaaldcl ijk gehlekrn. 
Yuor a•,(oi,•11 iu a,nd'Cire laml~•n 11·as st-ee<h:; offérvaardighcid 

b iJ ü11·s vülk 
Dat hN ,h:, 11f; de ,-raag om hulp uit eigen kring niet onbe

anh, ciord fat<·. 

r:oP.~~p';~~~~ 

Het Jubileum van H.M. de Koningin. 
\Ic-t hd ,., rzam, !, n ,,rn handtc·Phningen op lwt hul<Jr,Jilijk aan 

ll \f. cl,· huningin is c•,·n :wnrnng µ;<·maakt lü-Prl8 zijn PPn a~nt,d 
,,·ri.raclningc•n. ,1 a,1 rin "" lijst en t<'r !l'Pkening liggpn, in .-uor]l('
rc·icling. 

Wij 11 c·kk<•n :1 I <,nz,· lc·clPn op, de· wrgaclning h11111wr .\fdc•Pling, 
\\Hllll<'('I' ,ij,, gc•holldl'll \\OJ'clt. liij tl' \\'011Pn. 

\\',•! z,11 rnor lwn. die• cl.u1rin 1·1•rhindl'J'd zijn, cl1• g'L'l<'gP:ilt,•, 1 tot 
lwt Jlhtntsl'n hunnrr han1ltc·Pk<"ning 01,enblijvcn, m,1ar lwt zal aan 
Plnatsl'lijh ('ommhsi,· Pil Phrnbt•lijhn LPi,l<-r h,•c•l \\'a' , \ll';, ,HIJ, i1l 
kostPn, ",1nn1•1·r c·r Hien al'ht1•rlJlijYPn en lat< r moeten ,rnrrkn uan
g['Z<JC'ht. 

i1·d,·rc·('ll m,1k1 • h, 1 daarom il,tn dl· C'omrnissi,·s 7,;!' i.;•·,nrkkc ltjk 
mogc·lijk c·n konw tc-r Y<•rgrHil'ring, 

-!Ofi'oe:Y~~~~~ 

Verrassingen. 
Uit tal Yan plaatsen kwam bericht van krachtige actie 

voor ons blad. 
Uit andere plaatsen hoorden we niets. 
Komt dat,· doordat daar niets gedaan wordt~ 
'\'\relneen ! 
DaarYoor kellnen we onze Plaatselijke Commissies te 

goed. 
Daan·oor weten \\'e te goed, hoe onze Plaatselijke Lei-

ders zich met liefde geven voor de zaak vai1 den B.Y.L. 
Ook düin· w0rdt gewerkt. 
Maar meer in stilte. 
fijn straks komen uit die plaatsen de blijde verras

singen. 

~~~~~~ 

De Schietoefeningen in 1923. 
Ik l'hrntsc·lijh ('ommissi,·s rn l'l;1atsdijke Lddrrs zullrn 111 01·, I'· 

lc•g mr.t rJ,, ( ir11•pstdijkl' C'ommissil's de sc·hietoefcning<'n en •lrt'dstriJ· 
den n•gclen 

lntu~sl'lwn is lwt ze,·r goc·,! mogelijk, dat rr onder cle leden zijn, 
dit' in sommigP opzie htcn <•en anclrre regeling wcnsc:hen dan wrlPdea 
jaar. 

\\'ij s(Pllen gaanw 1l 1 • gC'lt-genhdd oncn, in ons blatl O\'l'r cl•·zc 
zaak ,,111 gcda,·htcn te· wissc·l<"n. 

A O V E R T E N T I Ë N. 

Verschenen een 3tal voordrachten op muziek voor zang en piano 

10 Boer en Ambtenaar. 
Voordracht voor twee heer en. Prij,; per ex. f 0.40. 

20 Een vergissing. 
Voordracht voor een heer. Prijs per ex. f 0.30. 

3° Een slachtoffer van de politiek, 
Voordracht voor een heer. Prijs per ex. f 0.30. 

De drie uoordrachfän te samen f 0.75 
Toezending uitsluitend na 
Postrekening no. 346:>6. 

ontvangst van het bedrag. 
F. JALINK Brn . 

Apollolaan 13. Apeldoorn. 

BAZAR- Brink -Deventer. 
TELEFOON 614. 

Huishoudelijke Artikelen, Kinderspeelgoed, Galanterieën, 
Sponsen, Zeemleer, Dweilen, Sport-, Poppen- en Kinderwagens, 

Lampen, Kralen randen, Gloeikousjes, Branders en Glazen, 
Koffers, T as:schen, Reisartikelen, Spiegels. Lijsten, Schilderijen 

POSTZEGELS VOOR VERZAMELAARS. 

,,De Gouden Remontoir" 
DIEZERSTRf\f\T 92 - ZWOLLE. TEL. 604. 

Steeds voorhanden eene schitterende keuze 

HORLOGES 
m alle mogelijke prl)zen en kwaliteiten. 

Bijzondere aanbeveling verdienen onze Prima 

ANKER HORLOGES, OMEGA en UNION 

in Goud, Zilver, Nikkel en Metaal. 

WESTMINSTER Cf\RILLONKLOKKEN, 
in verschillende prijzen en modellen. 

Alle Uurwerken worden onder garantie geleverd. 

Aanbevelend. 



f 1.- per lot 1 Groote 1 
Meer dan 

800 prijzen 

VERLOTING 
ten bate van de 

Commissie tot stichting 
van een Vereenig:ngsgebouw 

voor Nederl. Herv. 
te GLANERBRUG. 

Goedgekeurd bij Kon. besluit van 1 Juli 1922 No. 83. 

HOOFDPRIJZEN : 

een vierpersoons A U T 0, 
Eikenhouten Ameublement, Staande Klok (Westminster 
speelwerk). Huisorgel. 3 N .. aimachines, 4 Fornuizen, 

• 25 Rijwielen, 10 Waschmachines . 
• Verder: Serviezen, Klokken, Schilderijen, enz. 

Agenten genieten 10 ¾ provisie. 

Nadere inlichtingen bij den Secretaris: 

AR. BOXUM. ·------ ~-----· Meer dan • Ekersdijk 1 C 176 1 
800 .. 1 G 1 an e _r brug. f 1.- per lot pnJzen i 

L. van 6ijssel - Zwolle, 
Nieuwe Markt 11. 

Heeren- en Dameskleeding naar maat. 
STEEDS VOORRADIG 

DE NIEUWSTE STOFFEN. 

Firma 
Concurreerende Prijzen 

D. TURKENBUR6 
HOFLEVERANCIER 

BODEGRAVEN 
levert de beste 

Groentezaden == 
Bloemzaden 

Land bouwzaden. 
VRAAG rechtstreeks bij de~firma of 611 één harer 1200 plaat
selijke ;igenten de 

Geillustreerde Pniscourant uan Zade,n. 

Militaire Wollen .Dekens f 3.00 
Uitgestoomd in de Wasscherij v. h. Holi. Leger. 

ALLES FRANCO THUIS. 

Nieuwe donker gekleurde Dekens f 2,00 
Reusachtig groot 240 X 135 cM .. voor ALLE doeleinden ge
schikt. ALLEEN na ontvangst van postwissel worden bestel
lingen in volgorde uitgevoerd. 

Adres van ouds: J. BAARD, Hondiusstraat 14. Den Haag 
P.S. Bij partijen korting. Ook verkrijgbaar Militaire Overjassen. 

Werkschoenen, Werkpakken, Ondergoed, Grijslakensche 
lange- en rijbroeken, enz. enz. 

IN DIANA 
SIGAREN 

N.V. Siaarenfabriek "INDIANA", Kampen. 

@)~~~~[~tg.J 

Jaarsma Haarden, 
Kachels Fornuizen, 
• Gasfornuizen (Junker en Ruh) 

· Huishoudelijke Artikelen · - Luxe Artikelen, 
6ero Zilver en Gero Alpacca. 

PORSELEIN. EET ... , THEE~ en ONTBIJTSERVIEZEN. 
GLAS~ en AARDEWERK. 
GOUDSCH AARDEWERK. ) 

PLATEEL. 
Souvenirs van Apeldoorn. 

fa. Wed. W. WIERSINGA, 
APELDOORN. 

Vertegenwoordigers der : 
Koninklijke Haardenfabriek E. M. Jaarsma. Hilversum. 
Koninklijke Haardenfabriek Jan Jaarsma, Den Haag. 
Koninklijke Kinderwagenfabriek L. W. van Delft, Tilburg. 
De Haa's Brandkastenfabriek, Rotterdam. 

Hoofdstraat 89 Telefoon 721. 

Smederij Asselsche straat 6 ~ Telefoon 248. 

H VADERS HOEDEN EN PETTEN 
' -:- MODEMAGAZIJN -:-

DIEZERSTRAA T 96 Z W O L L E TELEFOON 812 

IS HET GOEDKOOPSTE ADRES 
RIJK GESORTEERD - DE NIEUWSTE STOFFEN 

ZIE ETALAGE AANBEVELEND 
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IHXHDAG 20 :\IAART 1!)23. Xo. 7. 

DE BIJZONDERE VR.IJWILLl6E LANDSTORM. 
MAANDBLAD 

VOOR 

de Leden van 
Landstorm 

den Bijzonderen 
1 n Over ijs se I en 

Vrijwilligen 
Gelderland. 

(Omvattend de Verbanden van Twente. Veluwe. -Veluwzoom en IJssel) 

Al:>onnemen~sprijs: zelf te bepalen, 
doch niet la.gor clan f 1 plus innings
kosten, bij vooruitbetaling. Voor cle 
kdP11 in de \'Ü•r Verbanden special(> 
,oo rwaa1,a en. 

A.ches voor Redactie en Administratie: Advertcntiën 25 cent per regel. 
Bij contra-0t lager. F. JA.LINK Bzn. 

Apollolaan 13 Apeldoorn. 
Inzending van advertentiën voor 

clcn lste van elke maand. 
Telef. 928. 

Postrek. 34656. 

Aan mijne vrienden. 
Gaarne maak ik Yan de gelegenheid gebrnik mij door 

tle Redadie Yan het Maandblad aangeboden, om een woord 
Yan afscheid te richten tot alle Bijzondere Vrij,villigers 
van het Landstormkorps "De IJssel". 

'l'oen in l!l20 het commando over "De I.Jssrl" mij \\"erd 
opgedragen, "·as ik, het dient eerlijk g-fzei;d, daarmede 
niet bijzonder ingenomen. Ik kende d•n B~jzornlf'l'1'n Vrij
willige11 Landstorm niet en het s1m·ck\', oord z,,gt tereeht: 
"Onbeke11d maakt Onbemind.'' 

Gedurende de drie jaren, dat ik het eo~nllwndo oYer 
,,De IJssel" voerc1'e, heb ik echtf'r alle g?U'g-enhcicl gehad, 
om den Bijzondere11 Yrijwilligen Landstorm te lee;•eu ken
nen, en naarmate die kennis beter werd, naar diezelfde 
mate steeg mijne waanleering en mijne belangstelling. 
Ik maakte toch kennis met personen, uit alle rangen en 
standen, die zonder eenige bijbedoelingen, uitsluitend be
zielcl met het yerlangen het "·elzijn van hun Vaderland 
te bevorderen, door het wettig gezag te steunen, het Stam
huis van Oranje te handhaven, en niet te dulden, dat 
langs revolutionairen weg, verandering zou worden ge-

• 
hracht in den bestaanden toestand, niet schroomden voor 
dit schoone doel hun tijd, 111111 zorgen en hun persoonlijk 
bezit beschikbaar te stellen. 

Had het commando over "De IJssel" voor mij in den 
aanvang weinig bekoring, nu ik beter inzag, met welke 
bedoelingeu het Instituut van den Bijzonderen Vrijwilli
gen Landstorm in het leven was geroepen, nu voelde ik 
het als -eene bijzondere onderseheiding, aan het hoofd van 
dit Lan<lstormkorps te staan, en heb ik met het grootste 
genoegen naar vermoge11 gearbeid, om het voor zijn taak 
mor te bereiden. 

Dat ik daarbij ten ,·ollc de medewerking mocht on
dervinden van allen, wier steun door mij werd ingeroepen, 
kan ik niet anders dan met dankbaarheid vermelden. 

Ik spreek daarbij den wensch uit, dat mijn opvolger 
op dezelfde medewerking staat kan maken, en vermeen 
dat daaraan niet behoeft te worden getwijfeld. 

Xu omstandigheden, geheel buiten de beweg·ing staan
de, mij noopten ontslag te vragen als eommandant van het 
Landstorm-Verband Apeldoorn en daarmede tevens ge
paard ging het ontslag van het Commando over "De IJs
sel", an doet het mij leed dat ik dit commando, dat mij 
lief ge.worden is, neder moet legg·en. 

\faar al voer ik het eornmando over "De J J ssel" niet 
meer, mijne belangstelling en waardeering zullen blijven 
en waar mogelijk zal ik den Bijzonderen Yrijwilligen 
Landstorm steunen, zooYer dit binnen mijne krachten ligt. 

1'en slotten nog een~ OJJwekking om den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm getrouw te blijYen. De omstandig
heden zien er heden nog niet naar uit, dat het Instituut 
overbodig mag worden geacht. 

Dreigende wolken pakke11 zich te zamen. \Vat de toe
komst zal brengen is niet te voorzien. Meer dan ooit moe
ten allen samenwerken, die met het doel, dat de Bijzondere 
Vrijwillige Lan~storm beoogt, instemmen, om de organi
satie hechter te doen worden. Ieder moet zich inspannen, 
om zijne kameraden, die nog niet bij de organisatie zijn 
aangesloten, over te halen, zich met hen te Yereenigen. 
Alles wat er toe kan bijdragen, om de organisatie hechter 
en steviger te maken mag niet worden nagelate11. 

Mannen! bedenkt wel, alleen Yoortdnrende s:unenwer
king tusschen allen, die lid zijn van het Instituut van den 
Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, zal het mogelijk ma
ken, het doel te bereiken waarvoor het is ingesteld. 

En mocht ooit het oogenblik aanbreken, waarop ieder 
zijne belofte gestand zal moeten doen, dan zal ik het mij 
als een hooge eer aanrekenen, een Yan uwe leiders te mo
gen zijn. 

Dat dit oogenblik nimmer moge komen, Yoorzeker -· 
dat wenschen wij allen - maar een hechte organisatie is 
een van de weinige middelen, die daartoe krachtdadig 
kunnen medewerken. 

De afgetreden Commandant van het 
Landstorm-Korps "De IJssel" 

de Majoor LAVA LEIJE. 



~ Een Oorlogsherinnering. 
~ft_~ ~~'eduwe van drn in 1916 overleden Dni1schen gene-

• raal Hellmuth von 11oltke, die tijdens de mobilisatie en de 
eerste fase van den wereldoorlog het Duitsche leger aan
voerde, heeft diens "Herinneringen, brieven, dokumenten 
1877-1916" nitgegeven. Daarin komen voor "beschouwin
gen en herinneringen", gedateerd: Homburg, November 
1914, waar von Moltke verblijf hield, toen hij, na den slag 
aan de Marne, door von Falkenhayn was vervangen. Dit 
stuk is, volgens z~i11 wil, nooit gepubliceerd mogen worden. 
Zijn weduwe heeft er echter anders over geoordeeld en het 
aan de openbaarheid prijsgegeven. In dit stuk nu schrijft 
von Molike over den opmarsch door België het volgende: 

Zooals reeds vermeld is, was de oorlog tegen twee 
fronten in den generalen staf reeds sinds jaren in be
werking. Reeds onder mijn voorganger, graaf Schlief
fen, was de opmarsch door België •itgewerkt. 

Deze operatie werd hierop gebaseerd, dat het zoo 
goed als uitgesloten scheen, zonder schending van de 
Belgische neutraliteit het Fransche leger in het vrije 
veld tot een beslissing te kunnen dwingen. Alle be
richten schenen het te willen staven, dat de Franschen 
achter hun sterke Oostfront een defensieven oorlog 
zouden voeren en men moest er op voorbereid zijn, een 
langdurige positie- en vestingoorlog voor zich te heb
ben, als men frontaal optrok tegen dit sterke front. 
Graaf Schlicîfen wilde zelfs met den rechtervleug·el 
van het Duitsche leg·er door het Zuiden van Holland 
marcheeren. fä heb dit ge:wijzig,d, om ook niet Neder
land aan de zijde onzer vijanden te dwi,ngen en liever 
de groote technische moeilijkheden op mij genomen, 
die veroorzaakt werden doordat de rechtervleugel van 
ons leger zich door de enge ruimte tusschen Aken en 
dle Zuidgrens der provincie Limburg heenwringen 
moest. 
Hier is dus uitdrukkelijk vastgeleg,d, dat het oorspron

kelijke plan van de Duitsche leger-aanvoering in 1914 was 
ook Nederland evenals België te overvallen en dat van dit 
plan is afgezien niet uit vriendschap voor N eclerland, maar 

De hamsmokkelaars. 
Uit de distributiedagen. 

,,Nu is het afgeloopen. Ik bedankt er zoo voor!" Me
vrouw nm Boggelen, die tegenover haar man aan de ont
bijttafel zat, keek verschrikt op. Zóó had zij haar man nog 
nooit hooreu spreken. Van Boggelen verwerkte zijn laatste 
mond ml brood met een teug aftreksel van erwten, en her
haalde zijn woorden: 

,,Ik zeg dat 't nu afgeloopen is en dat ik er voor be
dank. 's .i\lorgens drie dunne sneetjes met margarine en 
z.g. koffiesurrogaat, 's avonds aftreksel van thee, marga
rine met drie dunne sneetjes. Daar bedank ik voor. Daar 
kan een meusch niet op leven". 

".i\laar lieve, 'wat zou je dan willen'? waagde mevrouw 
op te merken. 

,,Ik willen, ik "·illen!" stiet meneer 11it: ,,Ham, spek, 
worst, ecbte boerenboter dat zou ik willen, net als Yan 
der \\Taarden en Jansen. Van dit slappe goedje ·wordt een 
men::;ch ziek''. 

,,Dat alles ko::;t veel geld lieve!" merkte mevrouw op, 
,,en dan, de politie, 't i::; immers smokkelen'?" 

,,GPld hebben wij genoeg" bulderde meneer, ,,en de po
litie!" hij lachte schamper "de politie, glad zullen ze zijn 
als ze mij te pakken krijgen, ja, dat zullen zij!" 

Ja, zoo ging· het niet langer, dat wist mevrouw ook 
wel, en de middelen ontbraken hun ook niet, maar ..... . 
maar alles was zoo verschrikkelijk duur. Mevrouw had in 
stilte al eens geïnformeerd bij den melkboer. Niet zoo 
rechtsstrceks geyraagd, o neen; een mensch moest tegen
woordig Yoorzichtig zijn, ze had zoo langs den neus 
weg ...... feitelijk een na;ar mensch, die melkboer, hij was 
zoo vertrouwelijk geworden, lachte geheimzinnig, en toen 
had hij mevrouw prijzen genoemd. Ham, spek, worst, wat 
mevrouw maar Yerkoos en niemand zou er ooit achter 
kijken, mevromY kon gernst zijn. Maar mevrouw dacht er 

omdat het ten slotte niet in het belang van Duitschland 
werd geacht. 

Bovenstaande regelen troffen we aan in "Het Volk" 
van 12 Februari. 

Hiermede is, voor wie dat nog noodig achtte, het be
wijs g!eleverd, dat onze mobilisatie, ons leger nog niet zoo 
nutteloos is geweest als de voorstancl@s van ontwapenintl 
voor Nederland ons wilden doen gelooven. ~ 

Kwakzalverpolitiek. 
De Ontwapeningsleuze is - een leuze. 

Niemand, die in ernst aan ontwapening denkt. 
Althans - niemand, die verantwoordelijkheid draagt. 
Ontwapening - 't is een schoon ideaal, maar niet voor 

verwezenlijking vatbaar. 
We zijn 't er over eens - er moest geen oorlog zijn. 
De legers moesten afgeschaft kunnen worden. 
Er moest vrede heerschen onder de volkeren. 
Het moest mogelijk zijn, dat de volkeren naast elkan

der, met elkander, door sterke banden onderling verbon
den, in vrede en eensgezindheid bleven wonen. 

Het moest zoo zijn, maar 't is NIET zoo. 
En omdat dit niet zoo is, omdat met oorlogsgevaar 

moet worden gerekend, nu meer dan ooit, omdat de staat, 
die den steun van een leger miste, al zéér spoedig als de 
zwakke onder de sterkeren onder den voet geloopen zou 
worden, daarom heeft elk volk, óók het onze, een leger 
noodig, en komt van het ontwapeningsideaal in de practijk 
niets terecht. 

Laat dat leger zijn een kruk, waarop een zieke, zwak
ke, door onderlinge naijver bedreigde maatschappij steunt 
- niemand meent, een kreupele te helpen door hem z'n 
kruk te ontnemen. 

Daartoe moet de kwaal ·weggenomen worden. 
Pas als de kwaal genezen is, kan de kruk worden ge-

mist. Eer niet. 
Wie anders handelt, is geen geneesheer, maar kwak

:1.alver. 
Zoo is de ontwapenings-actie een kwakzalverspolitiek. 

niet aan. Zulke prijzen, 't was ontzettend, clan nog liever 
droog brood. Sindsdien was er bijna niet meer over ge-
1jraat. Als haar man er eens over repte, sprak zij over de 
waakzaamheid der politie en de ·woekerprijzen. Twee 
teere _punten bij meneer van Boggelen, want hij was 
uiterst zuinig, en doodelijk benauwd om met de politie in 
aanraking te komen. Als mevrouw de courant inzag ver
zuimde zij nooit om de overtredingen der distributiewet 
aan haar man voor te lezen, en met stille voldoening zag 
zij dan, hoe dit indruk op hem maakte. ,,Stel je voor 
lieve" eindigde zij dan, ,,stel je voor, alles in beslag ge
nomen en verbeurd verklaard, en nog honderd gulden 
boete op den koop toe" ...... ,,en je naam in de krant", 
vulde meneer clan aan. 

Na zoo'n berichtje meende meneer dat margarine best 
te eten was, als je er maar aan gewoon raakte, en me
vrouw vond dat een mensch in gewonen tijd feitelijk veel 
te oYervloedig leefde; ze waren immers nu ook goed ge
wnd. 

Was het wonder dat mevrouw schrok, toen meneer 
vanmorgen bij •t ontbijt zóó uitviel, en dat zij thans haar 
hoofd bedenkelijk schudde, nu hij reeds zóó vroeg, en in 
zufä: een stemming; uitging, na de deur met een harden 
slag te hebben dichtgeslagen~ 

Ik vraag het u, was het wonderî 

"Dat treft" riep meneer van Boggelen uit, toen hij zijn 
vriend Jansen op straat als 't ware tegen 't lijf liep. ,,Dat 
treft mooi Jansen, ik moet je hebben". 

Jansen, die van Boggelen nog nooit in zoo'n opge
wonden stemming had ontmoet, keek hem onderzoekend 
aan aleer hij antwoordde: 

,,Dat kan, maar wat scheelt er aain kerel, vertel op, 
kan ik je helpenr' 
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Beperking van bewapening. 
Toch - er moest iets gedaan worden, om de steeds stij

gende oorlogslasten te verlichten. 
De oorlogsbegrootingen der verschillende landen 

eischen ontzettende sommen, méér dan kan worden opge
bracht zonder schade aan de volkswelvaart. 

Dat kan zóó niet voortgaan. 
Kon dan al niet voorkomen worden, dat er geschillen 

oprezen tusschen de volkeren, geschillen, alleen door een 
oorlog te beslechten, kon daarom niet alle oorlogsvoorbe
reiding gestaakt worden, het moest toch mogelijk zijn, de 
de oorlogstoerustingen in tijd van vrede te beperken. 

Door onderling overleg. 
En in aller belang. 
Daartoe werd in Washington een conferentie bijeen

geroepen. 
De conferentie is in zooverre geslaagd, dat althans de 

grootste mogendheden hun aanbouw van oorlogsschepen 
eenigzins beperkten. 

Voor de rest werd weinig bereikt. 
Voor vermindering van zijn leger was Frankrijk niet 

te vinden. 
En als Frankrijk niet meedeedt, was er ook voor de 

andere mogendheden geen denken aan. 
't Is in dezen niet zóó, dat een goccl , oorbeeld goed 

doet volgen, maar juist omgekeerd, éón slecht voorbeeld 
houdt allen tegen. 

Zoodat ook "Beperking van Bewapening" in de prac
tijk niet voor uitvoering vatbaar bleek. 

~ch is" iet~eg~~!~a~aa!
0
i!r:i~n;ichting 

Met name in ons land. 
En dat dank zij onze organisatie. 
Onder de vorige dienstplichtwet kenden we het "blij

vend gedeelte." 
De eerste oefeningstijd voor de onbereden wapens was 

8½ maand. 

"Ja, maar hier niet" en van Boggelen nam Jansen 
mee, 't plantsoen in. Hier staken zij de hoofden bij elkaar. 
Lang spraken zij. Jansen was aan 't ·woord, en van Bog
gelen knikte steeds goedkeurend. 

Toen zij eindelijk met een warmen handdruk afscheid 
namen, fluisterde van Boggelen, ,,nou dan, dat blijft af
gesproken, tot vanavond 8 uur". 

"Zie zoo vTouw, morgen vroeg ham op 't brood" met 
deze woorden trad van Bog·gelen zijn woning binnen. 

,,W ablien" 
,,Ham vrouw, dikke, vette, lekkere ham!" 
"Maar .... " mevrouw keek haar man onderzoekend 

aan, ,,hoe .... waar kun je die krijgen'?" 
,,'k Ga ze zelf halen, Jansen gaat mee!" 
,,Maar de poli tie!" 
,,Die verschalken wij!" riep van Boggelen bijna vroo

lijk uit, hoewel het wooTd politie hem deed huiveren; 
maar neen daar mocht hij nu niet meer aan denken. 't Was 
afgesproken en terugtrekken kon hij niet meer, - wat 
zou Jansen dan wel zeggen'? 

,,Vrouw!" 
,,Ja. liev9 !" 
"Jansen en ik gaan van avond om acht uur Jen boe.r 

op, we brengen ham moo, maar nu geen gezeur er over. 
Ik ga en daarmee basta!" 

,,Maar .... " 
,,Geen maar vrouw, ik ,ga!" 
Toen de torenklok 8 uur sloeg, opende meneer van 

Boggelen voorzichtig het poortje •achter in zijn tuin .. waar
door hij op een eenzamen landweg uitkwam. Yoorzichtig 
bespiedde hij den omtrek, maar Jansen ontdekte bij nog 
niet. Hij was niets op zijn gemak en als hij goedschiks 
had kunnen .... maar neen,'hij zat in ·t schuitje, PH moest 

Ma,ar daarmee waren onze jongens niet van den 
dienst af. 

De regeering moest ten allen tijde over afdeelingen 
geoefende soldaten kunnen besrhikken, :teneinde eveiltueel 
voorkomende binnenlandsche onlusten te kunnen onder
drukken. 

Daarom mochten de kazernes niet leeg staan. 
Noch ook bewoond zijn uitsluitend door recruten. / 
:Maar ,verd een deel van elke lichting aangewezen 

voor vier maanden dienst als "blijvend gedeelte." 
~ 111 t ,, ee tJloegen. 

De eerste ploeg diende van half November, van het 
einde van den "eersten oefeningstijd", tot half 1Iaart, en 
werd dan vervangen door den tweeden ploeg, die bleef tot 
de nieuwe lichting voldoende was geoefend om, zoo noodig, 
gewapend te kunnen optreden. 

Dit "blijvend gedeelte" was noodig. 
Dat heeft het voorjaar van 1903 ons geleerd. 
\\T at niet wegneemt, dat het ,vas een zware last, die 

drnkte op den dienstplichtige. 
En op heel het volk. 
Op den dienstplichtige, wijl hij, zonder dat dit voor 

zijn militaire opleiding noodig was, vier maanden uit 
eigen arbeid, eigen gezin en eigen omgeving en in de ka
zerne gehouden werd. 

De eerste ploeg ,rns er nog het b(;f:>te fran toe. 
Die diende de 12¼ maand aan éef1 stuk, zonder on

derbreking. 
Maar wie tot de tweede, de zomerploeg, behoorde, was 

er erger aan toe. 
Hij kon eerst vier maanden naar huis gaan. 
Voor velen was dat een t\\·ijfela0htig voorrecht. 
Zij kwamen thuis in den slappen tijd, ,vaarin het vaak 

moeilijk was, ,verk te vinden, vooral omdat men hen in 
een ,;vaste" betrekking niet gebruiken kon. 

Zoo was dit "blijvend gedeelte" voor de dienstplich
tigen, die daartoe behoorden, een belangrijke verzwaring 
van hun dienstplicht. 

En - wijl deze dienst natuurlijk zijn kosten mee
bracht en de oorlogsbegrooting· niet onbelangrijk verhoog
de, een verzwaring van den last van onze weermacht voor 
héél het volk. 

nu varen. Had hij straks, vóór hij weg ging, zijne vrouw, 
die hem van zijn plan wilde afbrengen, niet het zwijgen 
opgelegd met de woorden "zwijg: er over stil vrouw, al 
stond het heele politiekorps op den weg, dan ging ik nog!" 

"De politie is waakzaam, lieve!" nog klonk hem de 
stem van zijne vrouw in de ooren. Hij rilde., .. 

,,Ah, ouwe smokkelaar, ben je er!" 
Het was ,Jansen, die van Boggelen op deze wijze 

luide begroette, maar onmiddellijk liet hij er op volgen: 
"Tut, tut, schrik maar zoo niet, je beeft of je de koorts 
hebt". 

,,Psst, spreek toch zachtjes, of wij zijn al verraden" 
bracht van Bog,gelen, die geweldig voor Jansen was ge
schrokken, met moeite uit. 

Toen Jansen als antwoord het uitschaterde van het 
lachen, kreeg van Boggelen moed, en samen togen ze op 
weg. 

Het was een eenzame weg naar de boerderij van 
Melissen, en telkens stond van Boggelen stil en liet ee1D. 
geheimzinnig "pstt" hooren, daarbij wijzende op een dik
ken paal, of op een hekkenpost. 

Jansen stelde hem gerust en voort ging het weer. Zoo 
bereikten zij de boerderij. 

Jansen bleek hier g,een onbekende te zijn. :Melissen 
wist waar 't om ging: ,,De heeren mosten der maor effen 
inkommen en terwijl zij wachten bij 't licht van een JJetro
leumlampje, kwam Nelissen mei een flinken ham opda
gen. ,,De leste in huus en feitelijk voor hun eigen zelv,ers 
bestemd, maor meheer was iedereen niet, en daornm .... 
maor afijn, hie was nogal priezig, maor 't was ok de leste." 

En mijnheer Van Boggelen kocht de ham. Dat hij ont
zettend dnur was, en dat de melkboer graag een dito voor 
nog minder thuis bmcht, daar dacht hij niet aan. Als hij 
maar thuis was, met of zonder ham. Sinds hij de ham on
der zijn arm had, beefde hij als een riet. Het was of het nu 
nog donkerder was op den weg, en of er nog meer palen 
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X n kon dat "blijvend gedeelte" \\·orden afgeschaft. 
~iet, omdat het gevaar vöor binnenlandsche onlusten 

niet meer bestaat Integendeel - het is grooter dan ooit' 
Binnenlaudsche onlusten in dezen tijd zonden veel ern

stiger gevolg·en na zich sleepen dan b.v. 20 jaar geleden. 
Dat desniettemin onze Regeering kou overgaan tot 

afschaffing van het "blijvend gedeelte" dankt ons volk 
aan de organisatie .van den Dijzonderen Vrijwilligen Land
storm. 

N"u kan gerekend worden, elk uur van den dag, op een 
leger Yall ongeveer 50 duizend man Regeeringsgetrouwe 
dienstplichtigen, geoefende soldaten, uitstekend in Ge
westelijke Y er banden georganiseerd. 

Daarom kan het "blijYend gedeelte" nu worden gemisrt. 
En een belangrijke verlichting verkregen ,vorde11 van 

den druk, die onze weermacht legt op ons volk. 
Dat is nog nièt alles. 
Zoolang· dat "blijvend gedeelte" nog nood'llakelijk ·was, 

kon aan de eerste oefentijd niet worden getornd. 
Vermindering van eerste "oefening'.stijd" zou uitbrei

ding Yan het "blijvend gedeelte" noodzakelijk maken, en 
wat dan op de eene wijze gewonnen werd, ging op de an
dere weer verloren. 

·Maar nu het "blijvende gedeelte" verviel, kon ook de 
eerste oefeningstijd worden verminderd en werd die ge
bracht op 5¼ maand. 

Terwijl nu Frankrijk een eerste oefeningsti.id heeft 
van 18, België van 10 maanden, staat Nederland vóóraan 
in de be1)erking van bewapening met de, in verhouding 
tort de bevolkingssterkte - kleinste lichting en de kortste 
eerste oefeningstijd. 

Dat dit zoo is, dankthet volk van Nederland aan de 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 
~~Q<ioo'-Olj{::,SC~:c.'!l<~~rOkOO~O/JC~ 

Een Weerbaar Volk. 
IV. 

Zoo lang met de mogelijkheid dat de zelfstandigheid 
van ons land bedreigt wordt, met een gewelddadige over
val rekening moet worden gehouden, blijft het instand
honden Yan Pen leger noodzakelijk. 

en posten stonden die den omvang Yan een menschelijk 
lichaam hadden. Het klamme zweet stond hem op het 
voorhoofd. ,,0, die venvenschte ham, had hij toch maar 
nooit .... !" 

,,Psstt" thans liet Jansen dit onheilspellend geluid hoo
ren en 't was Van Boggelen of hij door de11 grond zonk. 

"Daar komt volk aan" fluisterde Jansen en op 't zelfde 
oogen blik klonk een barsche stem achter hen: ,,Staan 
blijven!" 

,,Loopen" stiet .T ansen uit en de daad bij 't woord Yoe
gende rende hij weg. 

Een oogen blik stond Yan Boggelen stijf van de schrik, 
daarna slingerde hij de ham weg en stoof als een bezetene 
Jansen na. 

,,Ze kommen der nog an", hijgde Jansen toen Van Bog·
gelen hem inhaalde. 

"rniformen, blanke knoopen" riep Jansen nog, maar 
Van Boggelen hoorde niets meer. Als een lawine viel 
hij t tuinpoortje in, gooide dit op slot, rende de hevig 
verschrikte dienstbode omver en lag even later, rillend 
van de koo1,ts, onder de dekens, terwijl Mevrouw Van 
Boggelen hem verzekerde dat de deuren "werkelijk" op 
slot " ·m·en. 

Xauwelijks was Van Boggelen in 't tuinpoort.ie vei·
d wenen of .T ansen wierp zich op de berm van den weg 
en lachte .... lachte .... dat de tranen hem over zijn wan
gen liepen. 

Een man naderde op de11 weg en kwam OJl .Jansen toe. 
,,Heb je em, Karel 1" 
,.En of" en de nieuw aangekomene stak zegevierend 

Yan Boggelen's ham omhoog. 
"0, ik kan niet meer'', kreunde Jansen die opnieuw 

een laehbni kreeg, mi.in hnik doet er pijn van .... en .... 
0, wat liep tie!" 

Ook ter \Yille Yall onze YC'rhouding tot de andere mo
gendheden. 

Voor een ong·ewapenden staat tusschen de militair toe
geruste volken zouden de gevaren zooveel grooter, hij zou 
geen oogenblik Yan den \Tede zeker ûin. 

En al zouden we nn ook nog zoo gaarne ons leger af
schaffen, wanneer een ander en beter middel tot het be
waren Yan den vrede en onze nationale zelfstandigheid 
gevonden was, zoolang dat betere middel niet gevonden is, 
(en uit onze vorige artikelen is dat duidelijk gebleken) 
hebben wij een leger noodig. 

Maar het kan ons niet onverschillig zijn, op welke 
wijze dit leger wordt g;evormd. 

Het zou ons te ver Yoeren en te lang ophouden, wan
neer we gingen bespreken de Yersehillende wijzen van 
legervorming, die er in den loop der tijden onder de Yel'
schillendè volkeren zijn geweest. 

Volstaan we met de herinnering·, dat ons tegenwoor
dig stelsel een erfenis is Yan Napoleon. 

Napoleon had voor de vele oorlogen, die hij voerde, 
sterke legers noodig; die legers werden telkens in de vele 
slagen, die hij leYerde, gedund, en moesten dan weer aan
gevuld worden. 

Om de noodige soldaten te krijgen schreef hij in 
Frankrijk en in de landen die hij aan Frankrijk onder
worpen had, de conscriptie uit. · 

Bij loting moest worden vastgesteld, wie Yan de weer
bare jonge mannen in het leger van Napoleon zou worden 
ingelijfd, en, we weten het uit de geschiedenis van ons 
eigen land, het waren slechts o! zoo weinigen, die zulk een 
hoog nummer trokken, dat zij vrij kwamen van den dienst 
in Napoleons leger. 

Napoleon is verdwenen Yan het wereldtooneel maar 
het stelsel, door hem ingevoerd, het stelsel van legervor
mii1g bij loting, is door vele Yolken, ook door ons volk, 
overg·enomen. 

Dit stelsel evenwel heeft niet onze onverdeelde sym
pathie, want het is onbilllik en Yooral: het past niet aan 
ons Nederlandsch volkskarakter. 

Het is niet billijk, want het legt den druk van onze 
weermacht op een deel Yan ons ,·olk. Wie een laag num
mer trekt en aanloot, hij moet Yoor een lange11 tijd in lwt 

Karel, Jansens vriend, maande aan om nu kalm te 
zijn. ,,Morgen kun .ie uitlachen, maar laten wij nu eerst 
onze buit in de wacht sleepen !" 

Zoo togen de samenzweerders op weg, Jansen droeg 
de ham en vertelde in geuren en kleuren hoe angstig Van 
Boggelen was geweest. 

Eensklaps stonden heiden paf. Een felle lichtstraal 
uit een electrische zaklantaarn zette hen in 't licht en met 
een kreet "de mareehaussee's" liet Jansen de ham vallen. 

Het was echter te laat. Kalm raapte de wachtmeester 
de ham op, bekeejz hem en ~.eide lachend: ,,Goed spul hè>!" 

Nn was hei: oî Jansen z1Jn spraak terug kreeg, en Y<T

telde dat hij en zijn vriend den ham juist hadden gevon
den. Kalm werd hij aangehouden maar .... niet geloofd. 

Mijnheer Yan Boggelen las de krant. Hi.i las re<·hb
zaken. Eensklaps liet hij de krant vallen, spro1i~· opg·ewon
den op en riep "die schurken!" 

Mevrouw nam het nieuwsblad op om te zien ,\t~lk. lw
richt haar echtn-iend zóó had getroffen. Zij las 1ial:fluid: 

,,Heden stonden alhier terecht 1\1. H. ,J. (·n K. Z., bei
den van hier, ie in den avond van 18 October 1 G1 ...• om
streeks 9 uur zonder eenig geldig docnment een ham Yer
voerden over den landweg van K. naar Vv., alwaar :tij door 
de maréchaussee's werden aangehouden. Beiden werden 
wegens frauduleus vervoer gestraft met 50 gulden boete 
snbs. 30 dagen hechtenis, en verbeurdverklaring· der in lw
lag genomen ham." 

Mevro1nv streek nadenkend over 't voorhoofd en 
vroeg: 

,,,,,as dat diezelfde avond, lieYe .... 1" 
,,Zwijg", lmldercle meneer "die schurken!" 

V.B. 
(lTit: ,,De Ned. Krijg-,rnrnn") 



beste vai1 zijn leven uit zijn gezin, zijn omg·eving, zijn ar
beid weg om in de kazerne in het gebruik der wapens te 
·worden onderwezen. 

Is die eerste oefentijd achter den rug, dan zit hij nog 
jaren aan den dienst vast, dan komen de herhalingsoefe
ningen, de inspecties, de kans op mobilisatie, en dat alles 
werkt belemmerend. 

\Vij zagen dan ook dikwijls dienstaanbiedingen per 
advertentie, waarin "vrij vai1 militairen dienst" als aan
beveling werd gebezigd. 

Zoo ondervindt hij, die aanlootte, heel zijn leven door 
de gevolgen van het ongelukkig getrokken nummer, ter
,vijl de ander, die vrij lootte, met dat alles niets heeft uit 
te staan. 

En nu is het wel zóó, dat 't voor velen g·een ramp, vPel
eer een voordeel is geweest, dat zij soldaat moesten wor
den, maar al was het zóó, dat juist zij, die aanlootten, in 
het voordeel en de vrijgelootten in het nadeel waren, dan 
nog bleef de onbillijkheid, dat -de een wordt aangewezen 
voor een dienst, waarvan de ander vrijgesteld wordt en dat 
om redenen, buiten de11 persoon zelf gelegen. 

De zaak der Landsverdediging, het handhaven van 
Nederlands zelfstandigheid en onafhankelijkheid, is geen 
zaak, die den enkeling· aangaat, maar raakt het Nederlan
sche VOLK. 

Daarom moet ook heel het volk, moeten alle weerbare 
mannen aan het verdedigen van ons onafhankelijk volks
bestaan deelnemen, zij het dan ook zóó, dat zooveel mog·e
lijk evenredigheid gezocht wordt in de verdeelirni; over de 
gezinnen van de lasten, die een goPde LRJ!.dsv<>rdediging 
aan het volk oplegt. 

Maar bovenal, dit stelsel past zich niet aan aan het 
N ederlandsche volkskarakter. 

In dit stelsel wordt in hoofdzaak rekening gehouden 
met het g·etal. 

11 enheeft berekend, hoeveel manschappen het leger, 
"·aaraan het volk van Nederland de verdediging van zijn 
onafhankelijkheid moet opdragen, sterk moet zijn .Door 
dit getal over een zeker aantal jaarlijksche lichtingen te 
verdeelen, is de sterkte van elke lichting vastgesteld, en 
elke man, die voor den dienst in dat leger wordt aange
wezen, is één van de duizm-iden, is dus in dit stelsel een 
getal, een cijfer, een nummer. 

Volkomen paste dan ook in dit stelsel de plaatsver
van1i;ing. 

Wie aanlootte, maar vond, dat de dienstplicht voor 
hem een last was en over de noodige middelen beschikte 
om aan dien last te ontkomen, kocht zich een plaatsver
vang,er. 

Of dat leger daar voor- of nadeel van hadt; of het voor 
een flinke, goed opgevoede en ontwikkelde jongeman van 
goeden huize iemand in ruil kreeg, die bij twaalf ambach
ten dertien ongelukken gehad hadt en ten slotte in de bnr
germaats0happij een mislukking· was, maakte geen ver
schil, het getal was er, en daar kwam het maar op aan. 

Wel zijn nu in de laatste jaren de scherpste puntjes 
er wat afgeschaafd, maar het stelsel is gebleven, en in dat 
stelsel werd en wordt met het karakter van den soldaat 
geen rekening gehouden. 

Natuurlijk, er zijn uitzonderingen. 
Ieder Yan ons heeft ze gekend, de officieren en onder

officieren, die werkelijk een hart voor hun jongens had
den, die met he11 wisten om te gaan, hen wisten te leiden 
die met hun belangen rekening hielden. ' 

Persoonlijk beleefden ze daar genoegen van. 
~ - Yoor den "model-dienstklopper" die· l~;ft - ~n zweert 
bi.i z'n reglementen, ofschoon er één artikel in die reg·le
menten is, dat hij volkomen negeert; die z'n soldaten niet 
anders kent dan cijfers en nummers, is de "dienst" een 
z\\·are, een vermoeiende taak. 

Een taak, die hij da11 ook zoo spoedig mogelijk van 
zieh afschuift, zoodat, wanneer de diensturen achter den 
rug zijn, voor hem gedurende het verdere van den dag· 
geen soldaten meer bestaan. 

:\fot het "zachte en vaderlijke" uit het 2e artikel Yan 
het voorschrift op den Inwendigen Dienst weet hij geen 
weg. 

Dat is een bepaling, die niet op een commando kan 
worden nitge-voerd en daarom zit hij daar mee. 

Voor zoo iemand is de "dienst" niet anders dan de 
tot hun 19e jaar in vrijheid en in het wilde opgegroeide 
jonge menschen persen in het keurstijf van de militaire 
reglementen en voorschriften, en dat is zwaar werk. 

Maar voor wie met z'n jongens weet om te gaan wordt 
die zware taak licht. 

Hij mag dan wat meer tijd, ook van z'n eigen, vrijen 
tijd, aan z'n manschappen besteden - hij beschouwt dat 
niet als een offer, maar doet het met genoegen; hij moge 
zijn manschappen al niet vormen tot marionetten, hij 
brengt ze zoo ver, dat ze voor hun taak bekwaam zijn, en 
hij kan, bij het "afzwaaien" der lichting, met voldoening 
op zijn arbeid terugzien. 

En - wat ook meetelt - zijn naam blijft voortleven 
in de dankbare herinnering van hen, die hem leeren lief
hebben, en dikwijls spreken grijsaards nog met waardee
ring van den officier of den onderofficier, die ze hebben 
leeren hoogachten in hun diensttijd .. 

Intusschen - zulke uitzonderingen zijn er, zijn er 
vele, in weerwil van het stelsel. 

Maar die uitzonderingen moeten regel worden, met 
het verkeerde stelsel moet worden gebroken en het Neder
landsche leger moet worden, zal het, ook in de toekomst, 
blijven waarborgen de onafhankelijkheid van ons land, een 
leger, dat zich aanpast aan het karakter van het Neder
landsche Volk en heel dat volk vertegenwoordigt. 

Het mag en moet niet gaan om het getal. 
Het gaat om de zaak van het volk, daarom moet ook 

heel het volk aan den strijd, wordt die ons opgedrongen, 
deelnemen. 

Trouwens, we gaan dien kant op. 
Onze dienstplichtwet zegt, dat alle Nederlanders, 

voorzoover zij den daartoe vereischten leeftijd en de licha
melijke geschiktheid hebben, tot het leger behooren. 

Alleen maar een deel, de jaarlijksche lichting, wordt 
geoefend. De rest komt in geval van algeheele mobilisatie 
ongeoefend onder de wapenen. Door deze regeling is in 
beginsel met het gewraakte stelsel gebroken, hoewel in 
de practijk, wanneer we plotseling in een oorlog gewikkeld 
worden, we aan de ongeoefenden weinig zullen hebben 
voor de eigenlijke oorlogvoering. 

Daarom is het zoo toe te juichen, diat in de vorming 
,·an den Gewonen V rijwillig·en Landstorm het middel is 
gevonden, om ook hen, die niet voor den dienst worden 
aangewezen, die reden van vrijstelling hebben, te oefenen. 

(W ordit voortgezet.) 

Onze financieele regeling. 
Van verschillende zijden vroeg men ons, over een be

drag als abonnementsgeld voor het blad per kwitantie te 
beschikken. 

't Postkantoor ligt zoo ver weg. 
't Js alleen in den werktijd geopend. 
Daarom Yai.t het zoo moeilijk zelf een bedrag te ver

zen den. 
Natuurlijk voldoen we aan dergelijke verzoeken. 
Maar we doen het ook alleen als het gevraagd wordt. 

Duidelijkheidshalve willen we nog eens onze financieele 
regeling uiteenzetten. 

vVe zijn van oordeel, dat, zal ons blad het voorgestelde 
doel bereiken, alle leden van den B. V. L. in onze Ver
banden het moeten lezen. 

Zenden we het alleen aan wie zich abonneert, dan be
reiken we juist het tegenovergestelde van ons doel. 

Dan splitsen we onze organisatie in tweeën. 
Dan krijgen we eenerzijds leden, die door ons blad 

steeds meer met de organisatie en al wat daarin voorvalt 
op de hoogte geraken, steeds meer meeleven, en anderzijds 
hen, die nergens van hooren, zich ten slotte niet meer voor 
de organisatie interesseeren en ten leste wel als leden 
kunnen worden afgeschreven. 

Dat moet voorkomen worden. 
Daarom zenden we aan alle leden het blad. 
Waar we het nu ongevraagd zenden, kunnen we na

tuurlijk geen betaling eischen. 
Maar moeten onze leden daarin vrij laten. 



Nu is dit een waagstuk. 
Maar een waagstuk waarvan we de kansen vooruit 

berekenden. 
En ook konden berekenen. 
"\.V ant we kennen onze leden. 
Niet allen persoonlijk. 
We weten echter, dat hun toetreding tot den B. V. L. 

niet bloot voor den vorm geschiedde. 
Dat zij bereid zijn, te doen, wat ze beloofden. 
Daarom weten we ook, dat zij voor hun organisatie 

gevoelen. 
Ze begTijpen, dat de organisatie in 01·de moet zijn. 
\Villen daarom medewerken, om te doen slagen al wat 

daartoe kan dienen. 
Dus vertrouwen we, dat allen bereid zijn, hun aandeel 

in de kosten te dragen, voor zoover zij kunnen. 
Wie niet kan, is vrij. 
"\.Vie slechts een klein bedrag kan missen, laat het 

daarbij. 
"\.Vie het kan doen, zende iets meer dan den kostprijs, 

om het ons daardoor mogelijk te maken, anderen te helpen. 
Zooveel mogelijk zende men ons het bedrag. 
Het adres is bekend en staat aan den kop van het blad. 
Als allen medewerken naar hun vermogen dan komt 

deze zaak wel in orde. 

Van Maand tot Maand. 
De Nationale Vergadering van Angora heeft het ,Te

desverdrag van Lausanne verworpen. 
De onderhandelingen zullen eYenwel worden voort

gezet. 
Precies wat de 'l'urken het liefst willen. 
Steeds onderhandelen, telkens nieuwe eischen stellen, 

naarmate de toestand in Europa Yerergert en den grooten 
mogendheden de handen bindt, om straks, als de gelegen
heid gunstig is, hun slag te slaan. 
. Griekenland rekent er al vast op, dat va11 vrede niets 
komt, en maakt z'n krijgstoerustingen in orde. 

Vóór 1914, vóór Jen groot.en oorlog, werd Yeel gespro
ken en geschreYen oYer het "gele gevaar." Het gevaar, 
dat het Oosten, na eeuwen van inzinking, tot hernieuwde 
krachten komen en zich op het ,vesten werpen zou. 

Dat gevaiar is niet verrnindenl, maa:r tloor den oorlog· 
in Europa zelf op den achtergrond geschoven. 

De 'furksche kwestie brengt dit opnieuw naar voren 
en dichterbij. 

"Tat Japan, wat China straks zal doen, als Europa in
eenstort, is yai1 groote heteekenis, maar meer nog dringt 
naar voren de erns\ Yai1 een Mohamedaanse h opt reel en, 
dat zeker komen zal, wanneer de tijd daarvoör gunstig is. 

--0-

Intusschen wordt de toestand in Dni~sehlancl rnet 
den dag erger. 

In het Engelsche Parlement is de vraag gesteld, waar
om de Volkenbond in het Fransch-Duitschc conflict niet 
tusschenbeide komt. Het antwoord kwam hierop neer, d&t 
zulk een ingrijpen aan den Volkenbond leden zou lrnstm1 
en dus die bond uit elkaar zou vallen. 

Moedgevend voor de toekomst is dit niet. 
Voor gevallen als deze is de Volken bond juist opge

richt. 
't Gruat er nu mee, als met een parapluie, die iemand 

kocht, maar, als regen dreigt, thuis laat, uit vrees, dat het 
regenscherm nat wordt en bederft! 

De Franschen treden steeds krachtiger op in het be
zette gebied, en breidden dit steeds meer uit. 

Ambtenaren, die de hun door de Regeering gegeven 
bevelen nakomen, worden ontslagen, gevangen genomen 
en uitgezet. 

Ook de bevolking lijdt ontzettend, vooral in sommige 
plaatsen. 

En in weerwil van dat alles, komen Frankrijk en Bel
gië geen stap nader tot hun doel. 

Het is duidelijk, dart we nog niet aan het einde zijn. 
Hoe meer troepen, de gekleurde voorop, Frankrijk 

naar het Roergebied zendt, hoe meer de verbittering van 
het Duitsche volk toeneemt. 

Dat moet ten slotte tot een botsing komen. 
De groote vraag is nu maar, op welke wijze die bot, 

sing straks komen zal. 
De verschillende partijen in Duitschland zitten niet 

stil. 
Pas weer is een samenz,cvering in Beieren ontdekit. En 

heel het land door zijn de verschillen.de partijleiders in 
actie, om te trachten, uit de komende troebelen voor hun 
partij de meest mogelijke wirnt te trekken. 

Het Huldeblijk. 
Schier clken avond wordt in een der Ver banden een verga, 

dering gehouden, waarin het Huldeblijk aan II. )1. de Koningin 
ter teekening ligt. 

Die vergaderingen slagen alle. 
De opkomst is uitstekend. 
Dat zijn we trouwens gewoon. 
Katuurlijk, niet alle leden kunnen ter vergadering komen. 
Er zijn er. altijd, die redenen van verhindering hebben. 
Bijzondere omstandigheden werken daartoe vaak mede. 
Velen ,voncn buiten den kom der gemeente, en het voorjaars-

weer t•n de toestand der wegen is vaak oorzaak, dat het schier 
onmogelijk is, ter vergadering te komen. 

Roms haalt een belangrijke vergadering op denzelfden avond 
efl1 deel der ledPn bij ons vandaan. 

Dat is nu eenmaal niet te vermijden. 
:'\laar ovcrigl•ns - waar juist de teekening van het Hulde

blijk het hoofdpunt van het programma is, blijkt dit de leden te 
trekkPn. 

Ze geven gaarne hun handteekening. 
En geen avond gaat voorbij, of nieuwe leden laten zich in

schrijvC'11. 
:Niets versterkt zoo zeer de organisatie als een gelegenheid 

tot actief optreden. 

De schietoefeningen. 
Het jaar 19:23 zal voor ons een jaar van actie zijn. 
Wat de toekomst brengen zal, 66k in dit jaar, is voor ons ver

borgen. 
Of een actief optreden, gewapend - naar buiten noodig zal 

zijn, weten we niet. Wèl weten we, dat we daartoe gereed moeten 
zijn. 

Onze organisatiè mag niet indommelcu. 
We moeten wakker blijvC'n. 
Daartoe "·crkt ons huldeblijk mede. 
Ook onze schietoefeningen. 
Als we ons niet vergissen zullen deze ook dit jaar slagen. 
Al zijn wc niet allen even goede schutters, wie soldaat was, 

schiet graag. 
Dat de gelegenheid niet altijd even gunstig is, is wel jam

mer, maar daar is wat op te vinden. 
Dan schieten we met marga-patronPn. 
En bereiken toch ons doel: het door die schietoefeningen 

nauwer aanhalen van den band, die onze leden onderling verbindt. 
De Gewestelijke Commissies trachten een regeling te treffen, 

waardoor het slagen der oefeningen zoo veel mogelijk wordt 
bevorderd. 

Verschillende plannen zijn daar,oor in bewerking. 
Of ze slagen zullen~ 
Dat hangt af van de medewerking, die wij daarbij onder-

vinden. 
Van onze leden. 
:\laar ook van de vrienden van den B. V. L. 
De zaak van den B. V. L. is volkszaak. 
Onze organisatie heeft recht op aller belangstelling-. 
Ook op aller steun. 
We durven om dien steun vragen. 
En vertrouwen, dat we die zullen krijgion. 
Daarop zijn onze plannen gebaseerd. 
Die nu reeds te publiceeren, zou te voorbarig zijn. 
Daartoe hebben we meer zekerheid noodig. 
Maar we hopen in een volgend nummer nadere mededeelingen 

te kunnen doen. 
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De regelin3 der wedstrijden. 
De volledige regeling van de wedstrijden hopen we te geven. 
Indien mogelijk zal daartoe ons Mei-nummer verschijnen in 

brochure-formaat, op kunstdrukpapier en geïllustreerd, zooals 
we ook verleden jaar voor Twente, Veluwe en IJssel een pro-
gramma gaven. . .. . 

Laat dus de Plaatselijke Leiders zorgen, uiterl1Jk half .April 
met hun voorbereiding gereed te zijn. 

Voorloopig willen we er al vast iets van zeggen. 
Oók voor de Plaatselijke wedstrijden zal in 1923 gelden 

de regel o-etroffen voor de Verbandwedstrijden '22 in Twente 
Vel uwe ~n °IJssel: de schutters worden verdeeld in twee klassen. 

In klasse A komen zij, die verleden jaar in Plaatselijke of 
Verbandswedstrijd een prijs behaalden, de overige schutters 
komen in klasse B. 

Voor elke klasse worden prijzen beschikbaar gesteld in ver-
houding tot het aantal schutters, n.l. 2 op de 5. .. . 

·werden dus verleden jaar in een plaats b.v. 10 pnJzen uitge
reikt dan kunnen van die 10 prijswinnaars thans niet meer dan 
4 ee~ prijs behalen. Moesten toen 15 schutters zonder een prijs 
naar huis gaan, van die 15, komen ze dit jaar weer op, zullen er 
6 voor een prijs in aanmerking komen. 

Zoo zullen het niet steeds dezelfde en de beste scJ:mtters 
zijn, die met de prijzen gaan strijken. . . . .. 

Zoo zullen ook zij, die, hetzij door te wem1g oefemng, hetz1J 
door andere oorzaken, verleden jaar geen prijs konden behalen, 
thans een goede kans krijgen. 

Uit onze Verbanden. 
Ook in Twente is de arbeid weer aangevangen. 
In Dedemsv-aart "'c,_ l de eerste vergadering gehouden. 

Vroomshoop v-olgde en de Gewestelijke Commissie hoopt geleide
lijk zoo in de verschillende afdeelingen onze mannen bijeen te 
roepen. 

Ook in Twente dezelfde animo als overal. 
De teekening van het Huldeblijk v-erloopt vlot en bij de be

spreking van de komende schietoefeningen blijkt veel animo. 
Zoo gaat het goed! · 
Verleden jaar bleef Twente bij de schietoefeningen achter, 

maar we weten dat daar in alle plaatsen trouwe vrienden zitkn, 
die bereid zijn als "gangmaker" dienst te doen. En als de gang 
er eenmaal in zit, dan volgt de rest vanzelf. 

In de "Veluwezoom" loopt het goed. 
In Winterswijk was het bezoek aan de vergadering nu niet 

bepaald schitterend, evenmin als in Doetinchem, waaraan trou
wens de slechte wegen v-eel schuld hadden. Een uitgebreid wonPn
de afdeeling kan bij regenachtig weer geen drukbezochte vergade
ring gev-en. 

's Heerenberg was al heter. 
Trouwens, de plaats, die in 1920 meer dan eene andere plaats 

de waarde van onze organisatie heeft leeren kennen, moet wel 
een van de beste afdeelingen hebbr~n. 

G1·oenlo spande echter de kroon. 
Hoewel diezelfde avond een andere belangrijke vergadering 

gehouden werd waren toch ongeveer 70 % der leden aanw-ezig, wat 
een schitterende prestatie kan worden geacht. 

In "De IJssel" kregen Dalfsen en Heeten een beurt, twee 
plaatsen met sterke afdeelingen en onder goede leiding. 

Jammer, dat de tijd te kort is, om in alle plaatsen vergade
ringen te houden. De Gewestelijke Commissies zullen wel een be
roe1) moeten doen op de Plaatselijke Leiders, anders komen ·we 
niet klaar. 

0-0-0 

Majoor Lavalye nam afscheid in een vergadering van de Ge
westelijke Commissie, waarin tevens aanwezig wann de Voor• 
zitter ('Il de Secretaris van de Nationale Commissie, de heeren 
Duymaer van Twist en Boulogne en Kapitein van Schelven. Er 
werden hartelijke woorden gesproken, de heer Norel ov-erhandigde 
den scheidenden Verbands-Commandant als aandenken van Ge
westelijke Commissie en Plaatselijke Leiders en zilveren pols
horloge met inscriptie, terwijl Majoor Lavalye voor de zaak van 
den B. V. L. behouden werd door een benoeming tot Eere-lid van 
de Gewestelijke Commissie. 

Uit Boek en Blad. 
,,De Tribune" neemt een loopje met de ontwapenings

actie van de S. D. A. P. en toont op de volgende wijze, . 
hoe woord en daad met elkaar in strijd zijn: 

"Hulde aan Vandervelde, die thans in België tegen 
de nationalistische politieke opinie optreedt" - zoo sprak 
Troelstra in de Diamantbeurs in A'dam op 7 Februari. 
Hulde! en terecht. Wat zou het, dat Z. Excellentie van 
1914-'19 de arbeiders mee ten oorlog dreef en hen als 
minister van justitie heeft gekerkerd'? Vergeven zij alles 
- v. Erkelens zei immers op deze vergadering, dat de 
Belgische soc.-patriotten "in de ure des g1evaars hun plicht 
zullen doen". V{ at ze daaronder verstaan blijkt o.a. uit 
het volgende: 

Yandervelde 10 Januari 1923 (niet 1914!) in de Belg. 
kamer: ,,Wij zijn het er allen als één man over eens, dat 
onze schuldvorderingen evenals de Fransche en Italiaan
sche, heilig·e vorderingen zijn, dfe door Duitschland be
taald moeten worden." 

Houd je centen bij je, 't wordt nog mooier! De soc.
dem. Leo Colleaux verklaarde: ,,Ik geloof niet aan den oor
log, wij behoev-en slechts g·eweld te g·ebruiken, om Duitsch
laud tot nakoming van 't verdrag te dwingen. Ik ben pa. 
cifist, tegenstander van den oorlog, maar al moet die 
komen, wil ik, dat wij er overwinnaars in blijven." 

Zooals Troelstra zei: ,,wij zijn tegen geweld"! Deze Col
leaux en de zijnen zijn tegen den oorlog - omdat de ,;vij
and" zich verdedigt; tegen een weerlooze echter behoef je 
maar geweld te gebrniken ! En oorlog is goed - als je 
maar overwinnaM' blijft! 

\Vaar zit de ziel van de bourgeois I In zijn portemon
naie. En bij hun lakeien, de S.D.A.P.-,,leiders" is 't na
tnurlijk net zoo. Hoor maar - we zijn nog altijd in de 
Partijraad van de Belg. socialistische pal'tij: 

René Branquart: ,,Als ons de bezetting van de Roer 
wat opbreng·t, ben ik bereid, dit conflict goed te keuren." 
Deze meneer werd lang toegejuicht. 

Joseph Bologne: Wij vreezen, dat Duitschland zijn 
straf ontloopt. Ik verklaar, als de politiek van geweld 
heden niets opbrengt, dan slechts daai'om, omdat zij te 
laat komt". 

En dan nog de beroemde sociaal-democraat Destrée, 
tot voor kort Belgisch minister. ,,De vergoedingen zijn 
rechtvaardig. Wij mochten geen afstanden doen van onze 
voordeelen. Men zegt, dat de politiek -van geweld onvrucht
baar is. Maar België heeft van Duitschland al 4.4 milliard 
francs gekregen, terwijl de bezetting België 700 milliocn 
kostte. Dus is onze politiek juist." 

C'en ten! Ons socialistisch ideaal. 't J s het vtoleb risch 
],elting, dat de bourgeoisstaat centen afperst. Geweld is 
goed, tegen binnen- en huitenlandsclw arbeiders, als 't 
maar centen brengt in 't laadje on·wr hoeren, die ons 
voeden! 

En dat is op een na de grootste partij uee 2e Interna
tionale! 

Enkele uitsprak,en van Karl Max, die ons duidelijk 
maken, wat ons van zijn volgelingen, komen ze tot de 
macht, te wachten staat. 

"Het is de meest ge·wichtige les der ge~chiedenis, dat 
een reYolntie, die vreest te ver te g,aan, niet ver genoeg 
gaat." 

Karl Marx 
over de Hongaarsche revolntie 1848-'49 

,,Het kanibalisme der contra-revolutie zelf zal de vol
keren ov•ertuigen, dat er slechts één middel bestaat om 
de moorddadige doodsweeën van de oude maatschappij, 
de bloedige barensweeën der nieuwe wereld te verkorten, 
te vereenvoudigen, te concentreeren, slechts één middel 
- het revolutionaire terrorisme." 

"Elke 
eischt een 

Karl Marx, 
,,Neue Rheinische Zeitung" 6 Nov. '49. 

voorloopige staatstoestand na een revolutie 
dictatuur en wel een energieke dictatuur." 

Karl Marx, 
,,Neue Rheinische Zeitung", 14 Sept. '49. 
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A D V E R T E N T I E N. 

Verschenen een 3tal voordrachten op muziek voor zang en piano 

10 Boer en Ambtenaar. 
Voordracht voor twee heereo. Prijs per ex. f 0.40. 

20 Een vergissing. 
Voordracht voor een heer. Prijs per ex. f 0.30. 

3° Een slachtoffer van de politiek. 
Voordracht voor een heer. Prijs per ex. f 0.30. 

De drie uoordrachten te samen f 0.75 
Toezending uitsluitend na ontvangst van het bedrag. 

Postrekening no. 34656. F. JALINK Bzn., 
Apollolaan 13, Apeldoorn. 

f 1.- per lot 1 Groote 1 
Meer dan 

800 prijzen 

VERLOTING 
ten bate van de 

Commissie tot stichting 
van een Vereenigingsgebouw 

voor Nederl. Herv. 
te GLANERBRUG. 

Goedgekeurd bij Kon. besluit van 1 Juli 1922 No. 83, 

HOOFDPRIJZEN : 

een vierpersoons A U T 0, 
Eikenhouten Ameublement, Staande Klok (W estminster 
speelwerk), Huisorgel, 3 Naaimachines, 4 Fornuizen, 
25 Rijwielen, 10 W aschmachines. 

Verder : Serviezen, Klokken, Schilderijen. enz. 

Agenten genieten 10 ¼ provisie. 

Nadere inlichtingen bij den Secretaris : 

AR. BOXUM. ,______ ------· 
Meer dan I Ekersdijk 1 C 176 1 
800 .. G 1 an er brug. f 1 - per lot pnJzen · 

BAZAR -Brink -Deventer. 
TELEFOON 614. 

Huishoudelijke Artikelen, Kinderspeelgoed. Galanterieën, 
Sponsen, Zeemleer, Dweilen, Sport-, Poppen- en Kinderwagens, 

Lampen, Kralen randen, Glo(ikousjes, Branders en Glazen, 
Koffers, Tasschen, Reisartikelen, Spiegels, Lijsten, Schilderijen• 

POSTZEGELS VOOR VERZAMELAARS. 

Firma D. Turkenburg 
HOFLEVERANCIER 

BODEGRAVEN 
levert de beste 

Groentezaden == 
Bloemzaden 

Land bouwzaden. 
VRAAG rechtstreeks bij de firma of bii één harer 1200 plaat• 
selijke agenten de 

Geïllustreerde Priiscourant uan Zaden . 

H. VADERS HOEDEN EN PETTEN 
-:- MODEMAGAZIJN -:-

DIEZERSTRAAT 96 ZWOLLE TELEFOON 812 

IS HET GOEDKOOPSTE ADRES 
RIJK GESORTEERD - DE NIEUWSTE STOFFEN 

ZIE ETALAGE AANBEVELEND 

~~~~~~ 

~ INDIANA ~ 
~ . SIGAREN . ~ 

~ N.V. Sigarenfabriek "INDIANA", Kampen. ~ 
@J[~::'.'.'..[J~~~[QJ 

L. van 6ijssel - Zwolle, 
Nieuwe Markt 11. 

Heeren- en Dameskleeding naar maat. 
STEEDS VOORRADIG 

DE NIEUWSTE S.TOFFEN. 
Concurreerende Prijzen. 

,,De Oouden Remontoir" 
Diezerstraat 92, ZWOLLE. Tel. 604. 

Steeds voorhanden H log 
ei>ne schitterend.-. keuze Or eS, 

in alle mogelijke prijzen en ~waliteiten. 
Bijzondere aanb.-veling vi>rdit'nen onze Prima ANKER 

HORLOGES, OMEGA en UNlON. in Goud, Zilver, Nikkel 
en Meta"I. 

Wëstminster Carillonklokken in verschillende prijzen 
en modellen. 

Alle Uurwerken worden onder garl'\ntie geleverd. 

Aanbevelend, H. VOGEL. 
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11' ,JA.\IWANG. lHN~nAG 17 APRIL. 1!>23. 

DE BIJZONDERE VRIJWILLIGE LANDSTORM. 
• îr 

MAANDBLAD 
VOOR 

de Leden van 
Landstorm 1n 

den Bijzonderen 
0 verijs se I en 

Vrij w i 11 i gen . 
Gelderland. 

(Omvattend de Verbanden van Twente. Veluwe, Veluwzoom en IJssel) 
,------t 

.Al>onnemerntsprijs: zelf te bepalen, 
doch Riet lager dan f 1 plus innings
kosten bii vooruinl>etaling. Voor Lle 
kd!'n \n ~!{, vier \T{•rhandPn speciale 

Aclres voor .Redactie en Administratie: Advertentiën :.!3 cent per regel. 
Bij oontraot la.ger. F. JALINK Bzn. 

Apollolaan 13 Apeldoom. 
Inzending van ach•ertentiën voor 

d<•n lsten Y~tn elk<' mnm1d. 
Telef. 928. 

Postrek. 34656. 

Gevaar voor te grooten druk. 
'l't>neinde de com;olidatü' ,·an den Bijzouderen Yrij

,,·illigei1 Lanclstonn mogelijk tP maken, is de eenvoudige 
g-pdaehte in de vradijk ve 1•wpze11 l i.i.kt, n.l. dat de onder
dep len niet van uit é•é11 <:ent mal punt moeten worde11 g·e
ll'id en -verzorgd, maar dat de belangen daan·a11 zoo-vPel 
mogPlijk plaatselijk dienen te worden behartig-cl. Daar
Yoor zijn de PlaatsPl ijke Lanclstorm('ommissiën voor zoo
YPel noodig Yersterkt, is haar aantal nitg-ebreid en is er 
uit de vrijwilligers Yan elkP ])laatselijke afdeeling iemanc~ 
aangezocht om als plaatselijk leid~r op te treden. 

l ll,gcg1.a11 werd \all 11(' g(•dn eltte, d r* ,. nt O\" r ,11 g 
Yo11den wordt in het sterk llitgebrPicl Yereeniging·slPYPII 
nw allerlei s<:hakec•ring-, n.l. de ambitie> om Yoor zakPn 
vm1 algemeen nut l'Pll deel ,r,ijner kraehten \Tijwillig en 
helangeloos te geYen, ook in den BijzonderPn Yrijwilli
g·en Landstorm ee11 [aetor is, die nic>t ong-ebrnikt moeht 
,,·orden gelateu. 

Het sheven om Yan uit 6én bureau ste('ds meer r<>g;e
hmd op te treden, Yerlamt op den duur alle initiatief en 
alle spontane belang;stelling·. 

De Yerl·eercle wt>rkiug van dit streYPll ,, as n·Pds 
hic>r en daar aan het licht gPkouwn, doeh bijtijds is cl<· 
gopde 1·iehti11g g-eko½l ll zo->H Is hi.0rhovPu is uitPc>ngp,r,eL 

Het zal missl.'11iPJ1 met · ,·oor ipder gehePl duic!Plijk 
zijn, wPllw de werk,r,aarnlwde11 zijn, cliP e<'u 1>laatst>lijk 
lt>idPr zooal zou kurn1P11 verric·hte11. 

½e ziju niet in l>c>paaldc• iustnH'tie samen te v,dteu, 
Pil wel daarom niet, wijl de fllndie niPt die is Yan g·('zag 
en g<>hoorzaamheid. 

De taak als plaatsPlijk h·ir:vr ,rnrdt clan ook in g·een 
enkel g·eval heheen-H·ht door dl' militaire diPnsiYPrhou
ding. 

Zij is een g·eheel \Tij 1,·illigP, zooals hl't voorzitter
sl'hap eener veree11îgi11g dat is. ~laar daarom ·is dP 
l'n11etie ook zooyeel te mooit-1· om waal' te 11Pme11. 

,Juist hPt karaldPt· ntll l'Îgt>n ongedwongen am liitie 
maakt Yindingrijk om \\'Pg<>u il' zoeken, waarlangs h('( 
belang· nm de plaatselijke ardeeling kan worden ge
diend, en daardoor clP geheele org·auisatie, ten belangc 
Y,m het Xederlandsc-he Volk e11 het Huis Yail Oran.ic>. 

llet is daarom in 't geheel uiet gewensl'ht om te 

trachtPn in bijzonderheden aan te g0Ye11, waarin de werk
zaamheden liggen, welke aan het plaatselijk leiderschap 
zijn n'rhonden. ½ij onl':atten alles, wat naar de 1>laatse
lijke gesteldheid kan dienen om de afcleeling in stand te 
houden en uit tr breiden. 

Dat is de buitenste g,Tens. 
En d(' engste kring,·, waarbi11tH'll dip wPrkzaa 111 heden 

vallen, is het aanhouden en bijhouden Yan het register, 
waarin de namen der Vrijwilligers opgenomen zijn en 
de nwdewerking aan de Yoorbereiding van de 1>laatse
l ijke "·<'dRtrijden en vergacleringeu, welke dienen om den 
band onderling tP bewaren. 

1'usschen clezc> twee gTPnzen ligt een ruim Yeld, -voor 
,,, g- 1, i11iL1.ief" Pn amhiti t·. !•~11 hel i:-, ecu \'t ''hlijdrnd w ·· 
s<·hijnsPl, dat het inzil'ht der Xationale Landstorm Com
missie, " ·l'lkc> ,oor Jip( vastlPgg·en van een eonso1i
datie-systee111 11itg-ing Yan lJovPnontwikkPlde gPdachte, 
in de pni°et ijk alleszins .inist en doeltreffend is gPhlrkPn. 

Rr moet echfrr steeds ruimte blijven Yoor eig·en ini
tiatief en Yoor S}}ontane ambitfo, en allf's moet uwt kracht 
worden g·<·weenl, wat ('r ongemerkt toe leiden zou, ',dat· 
d<> ,·('1·houding; tot cle •plaatselUke leiders zou ontaarden 
in ('en militair<' diensherhouding·. 

Yoor lwt nwt vettP l<'tters stPllen ,an dez<> \\~aar
st•lrnwi11g- Yoor de toekomst is reden. 

Met de it-<:lrniseli-militain• organisatiP zijn in Yek ver
handen ht'last offieiereu e11 onderoffiC'ieren van het ae 
tieYe legPr, die hij de beperktheid der Jïnaucieele midde
h•n uiettPmin gehouden zijn zorg 1P drag-eu dat de mili
tair-technische org·anisatie en de mobilisatie-paraatheid 
nm d<.'n Bijzonderen Yrijwilligc>n Landstorm iu al zijne 
onderdeden Yoldoende blijft geregeld en gehandhaafd. 

Wij erkennen het gaarne, deze opdraeht is ePn zeer 
moeilijk('. 

Kwam hier nu bij, dat genoemd personeel Pen on
.Îlliste cipvhtting zon hebhen ·van lmrine Yerhonding tot 
de plaatselijke leiders, (die in geen enkel opzil'ht onder 
hunne bevelen staan, zoolang de BijzondPre V1·ijwillige 
Landstorm niet is gemobiliseerd), dan is lH't ge._·aar voor 
te grooten druk op de plaatselijke leiders geenszins denk
hceldig. 

Dan zou het geYolg knuneu zijn, dat Yan de zijde der 
Korpsbureanx l10e langer zoo meer - steeds nwt grooter 
aandrang en eindelijk beYc>lend \\ erd 01,gedragpn aan 



de plaatselijke leicl<~rs, waardoor de arbeid der Korpsbu
reaux wel voor een deel zou worden verminderd, doch 
waarmede tevens de doodsteek werd gegeven aan de am
bitie 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 noo
dig dat door ieder wordt ingezien, hoe gewenscht het is, 
dat deze i weeërlei terreinen vai1 elkander onderscheiden 
en zooveel mogelijk gescheiden blijven. 

Zeer juist is dit door den Heer Inspecteur van den 
den Vrijwilligen Landst01,m gezien. In het LSM.-schrij
ven No. 4354 d.d. 28 April 1922, is den Korpscommandan
ten uitdrukkelijk medegedeeld, dat de aanstelling tot 
plaatselijk leider geheel en al buiten hun terrein lig-t. 

Wil dit alles nu zeggen, dat het uitgesloten is, dat 
de technisch-militaire organisatie en administratie hulp 
en medewerking zal kunnen genieten van het plaatselijk 
leiderschap'? 

In geene deele ! 
Doch het komt hierop aan, dat er ruimte moet blij

ven, het zij nogmaals herhaald, voor eigen i1litiatief en 
ambitie, en dat alles, wat niet overeenkomt met het vrij
willig karakter, hetwelk aan hot 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-Gra venhage. BOULOGNE. 

PROPAGANDA. 
In vele plaatsen zijn nog tal van Regeeringsge

trouwe dienstplichtigen, die m.ch nog niet bij den Bijzon
deren Vrijwilligen Landstorm hebben aangesloten. 

Dat is niet g·oed. 
Ze behooren bij ons. 

DE KIP. 
Op een achtermidclae: even voor het eten. stuift Jan

sen Huzaar 3 Escadron, de kamer binnen en roept: Jon
gen.'s, we hebben van 't jaar •groote manoeuvres. 

Nu was Jansen oppasser bij ritmeester P., en een 
oppasser weet meer en weet s11oediger, dan anderen. het 
militaiTe nieuws. 't Dnurde dan ook niet lang·, of de ton
gen kwamen los. De jonge manschappen, brandende van 
nieuwsgierigheid hadden van alles te vragen over de 
groote manoeuvres, en de ouderen, die het al eens hadden 
medegemaakt, vergenoegden zich met hier en daar losse 
opmerkingen te maken. Maar zeker was het, dat het mee
rendeel het voornitzicht nog zoo kwaad niet vond. Het 
bracht ,rn t afwisseling in den dagelijkschen dienst. Alleen 
Jansen natuurlijk, vond als oppasser, dat ze die groote 
manoeuvres best achterwege hadden kunnen laten voor 
• 11 1i· rt. .Ja, als je nog steeds goede kwartieren kreeg, 
maar 't was er soms naar. Neen, hij vond dat de kok van 
de menage beter eten verschafte, dan het beste kwarti~r. 
Enkele uitzonderingen daargelaten. Maar gewoonh1k 
:;as 't mis. 

De dag was eindelijk ,aangebroken. Reeds eenige 
dagen waren de groote manoeuvres aangevangen. 

Daar zij werden gehouden in eene minder welvaren_de 
streek van ons land, waar de arme bewoners met moeite 
hun dagelijksch kostje verdienden, en die weinig beivolkt 
was waren de kwartieren over het algemeen niet al te 
best'. De meening van Jansen, dai de kok in de k1;1,Zerne 

~ onze PlaatseUjke Commissies, onze Plaatselijke 
Leiders mogen niet rusten, voor ze in het r,egister zijn 
ingeschreven. 

Voor die Commissies en Leiders is er dus nog werk 
te over. 

Om dien arbeid te vergemakkelijken heeft de Naüo
nale Landstorm-Commissie een Propaganda-Circulaire 
doen drukken, die op aanvraag door den Secretaris van de 
Gewestelijke Commissie of den Propag·andist gaarne in 
het gewenscht aantal wordt toegezonden. 

Teneinde ook onze leden van deze belangrijke circu
laire kennis te doen nemen, laten wij haar in haar geheel 
volgen. 

Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 
Toen in de gedenkwaardige Novembermaand van 1918 

bij het sluiten van den wapen;;tilstaud een geest van 
oproer en revolutie 

waaide door de steden en dorpen van het zoo zwaar g1e
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 des
noods gewelddadig omverwerpen der wettige regeering 
zich de staatsmacht te veroveren. 

Gelukkig is die revolutie-poging m~slukt en bleef 
Nederland verschoond van de ontzettende rampen, waar
onder de volken van Rusland, Duitschland, Oostenrijk en 
Hongarije hebben geleden, doordat · 

God waakte over de lag·e 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 
Ministers, waaromheen ons ordelievend volk zich vast
aaneengesloten schaarde ter verdediging van het wettig 
gezag, vrijheid en welvaart, orde en rust. 

Burgerwachten werden opgeTicht en overal sloten onze 
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 ge
komen, maar alleen, wijl zij hadden ingezien, dat de revo
lutiepoging nu nog niet slagen kon. Het plan werd echter 
niet opgegeven. Men zou op een betere gelegenheid 
wachten. 

betere kos,t verschafte, werd dan ook weldra door de 
meesfo huzaren gedeeld. Gewoonlijk bestond de kost uit 
piepers, waarop de slaboontjes waren gekookt en een 
lawaaisaus van uitgebraden spek met karnemelk. De 
stemming van Jansen begon er niet beter op te worden. 

Na ,een zeer vermoeienden dag werd Jansen met acht
tien huzaren en een onderofficier ingekwartierd in een 
boerderij, behoorende tot een klein gehucht. Het kwartier 
leek niet veel beter, dan dat van den vorigen dag. De 
verwachtingen waren niet hoog gespannen. 

Het bleek echter dat het nog meer tegenviel, dan zij 
hadden gedacht. Het middagmaal bestond nit soep, waar
in van alles voor kwam: erwten, boonen, worteltjes -
maar vleesch - ho maar! Uitsluitend stukken spek, met 
het zwoerd er nog aan en verder zooveel sneden rogge
brood, als je béliefde. 

Neen dat was toch te mal. De huzaren werden op
roerig. Heit kostte den burgemeester de grootste moeite 
hen te kalmeeren. Alleen toen de boer ,een borrel schonk 
en wittebrood liet halen, kwam er wreer wat rust. Maar 
hij moest heel wat hooren, dat hem minder aangenaam 
was. 

Den volgenden morgen namen de huzaren zonder 
droefheid afsc,heid an hun kwartiergever. 

Het escadron sitond aangetreden. De ritmeester was 
op het punt het bevel te geven af te marcheeren, toen ons 
boer,tje uit de verte kwam aangehold. Met twee vingers 
aan de peit tikkende wendde hij zich tot den Escadrons~ 
Oommandant met de volgende woorden: 

,,Meneer de Offü.cier, een woordje asjeblieft". 
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De mog·elijkheid bleef dus bestaan! 
Maar daarom ging men met nieuw-en moed, en 

nog grootere krachtsinspanning aan het werk om de Bur
g,erwachten terdege te oefenen en in den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm een 

sterk en betrouwbaar legerkorps 
te houden, dat aanstonds klaar zou staan, als nieuwe ge
varen voor het vaderland zouden dreigen. 

Zal men nooit meer een poging wa,gen 1 
Wellicht wel, daar men het plan niet opgaf, omdat 

men het verkeerde er van inzag, maar dewijl men geen 
kans van slagen had. 

De mogelijkheid blijft dus bestaan! 
Daarom moet Nederland paraat blijven, niet zoozeer, 

om een nieuwe poging· te onderdrukk,en, maar meer nog 
om dergelijk gevaarlijk bedrijf in de toekomst te voor
komen. 

Om leiding te geven aan deze actie voor den 

Vrij willigen Landstorm 
is reeds 1in 1919 met instemming· der Reg,eering eene Na
tionale Landstorm Commissie gevormd, onder Eere-Voor
zitters0hap van den Heer H. COLIJN, Oud-Minister van 
Oorlog, waarin zitting hebben de heeren L. F. DUYMAER 
VAN TW1ST als voorzitter, Dr. L. N. DECKERS, J. R. 
SNOECK HENKEMANS, Mr. A. G. RIDDER VAN 
RAPP ARD, Leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, Prof. Mr. P. A. DIEPENHORST, Lid van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal, ,J. L. TEN BOSCH, 
Gen.-Majoor, Inspecteur van den Vrijw. Landstorm en de 
Reserve Eerste Luitenant G. F. BOULOGNE als secr,e
taris. Deze Commissie is gevestigd te 's-Gravenhage en 
heeft in alle provinciale en gewestelijke v,erbanden, waarin 
het land ten behoeve der organisatie van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm is verdeeld, Gewestelijke Commis
sies gestîcht. Deze hebben ,veer Plaatselijke Commissies 
ingesteld, die onder hoofdleiding der ·Nàtionale Land
storm Commissie de propaganda voeren. Zóó is met in
stemming en medewerking van allP rangen en standen een 
groote betrouwba1,e gewapende macht gevormd, ruim 
45.000 man sterk, èlie rustig thuis blijven, werken op het 
land, in fabriek, ,verkplaats en op kantoor, maar die op 
het eerste signaal klaar staan, om, als het moet, hun per-
soon en hun kracht te geven. . 

Het doel van de organisaite van èlen Bijzonderen Vrij-

De Ritmeester keek verwonderd op, maar vroeg ten 
slotte: ,,Wel man, wat is er aan de hand~" 

Toen b1,ak een stroom van woorden los, waaruit de 
ritmeester kon opmaken, dat hij zijn beste legkip mistte. 
Een jonge kip, die bijna iederen dag· een ei legde, een 
wonderbare kip. Van morgen, bij 't voeren, was het beestje 
er nog geweest en kort. na het vetrtrek van de huzaren 
had hij de kip vermist. 't Kon niet anders of een van de 
huzaren had hem op den kop getikt. Meneer de officier 
moest de tasschen maar eens na laten zien, dan kwam de 
kip wel voor den dag. 

De ritmeester vond de zaak zeer onaangenaam. Hij 
liet de huzaren uit het kwartier voorkomen en gaf bevel 
de '.l!adeltasschen na te zien. 

De huzaren begonnen te 1wuttelen, maar dat hielp hen 
weinig. Zij lachten echter den boer uit in zijn gezicht, 
toen het onderzoek niet het minste resultaat opleverde. 

"Zie je \\rel man", zeide de ritmeester op scherpen 
toon, ,,dat je verkeerd hebt gedacht. Mijn huzaren doen 
zoo iets niet. En scheer je nu maar spoedig Wieg." Tege
lijkertijd gaf hij het bevel tot afmarsch en weldra was 
het escadron in een stofwolk verdwenen en stond ons 
boertje het met een beteuterd gezicht na te kijken 

En toch het e1-m van die rekels de kip gestolen, zeide 
hij bij zich zelven, terwijl hij met het hoofd schudde en 
langzaam naar zijn boerderij terugkeerde. 

De dag liep ten einde. Het escadnm kwam op voor
posten en moest zelf in zijne voeding voorzien. 

De tienmans-kookketels werden van de wagens ge-

willigen Landstorm is te zorgen, dat de Regeering de be
schikking 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 vanZ{;lf het gevaar van het uitbreken van oproerige 
bewegingen verminderen. Men weet zeer goed, dat dit 
Korps niet met zich zal laten spotten, dat daarvan geen 
menschen zullen overloopen naar de revolutie-makers, 
omdat alleen betrouwbare elementen worden aangenomen, 
en eerst nadat zij v,erklaard hebben 

Tr·ouw aan het wettig g·ezag! 
De Bijzondere Vrijwillige Landstorm moet optreden 

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 
omgeving. De militairen met groot verlof zijn dus de man
nen, die zich moeten aansluiten bij den Bijzonderen Vrij
willigen Landstorm. 

Voor kleine binnenlandsche beroeringen beschikt de 
Regeering over militaire politie en marechaussee. Geoe
fende manschappen zijn echter zoo goed als niet onder de 
wapenen, zoodat voor ernstige verwikkelingen van revo
lutionairen aard de Regeering- óf lichtingen moet mobili
seeren, óf den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, welke 
laatste bij ernstige verstoringen der openbare orde en rust 
het aangewezen instituut is. 

Doch dan moeten onze weerbare mannen niet achter
blijven, maar zich aansluiten bij de plaatselijke Afdeeling 
van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. 

Daarbij zijn thans aangesloten ruim 45000 ordelievende 
dienstplichtig•en met groot verlof. Maar elk jaar vermin
dert het aantal door overlijden, vertrek naar het buiten
land, enz. Uit de jongste lichting moeten dus gereg·eld de 
nieuwe vrijwilligers zich aanmelden, waardoor we op 
sterkte blijven en zelfs kunnen groeien. 

Sluit ge U niet aan bij den Landstorm, dan heeft de 
Regeering ten allen tijde het recht U als dienstplichtige 
on te roepen. 

Sluit ge U wel a:an bij den Landstorm, dan wordt ge 
ook deelachtig de groote voordeelen~ welke aan den Land
storm zijn verbonden, zoowel in het algemeen belang als 
voor U zelf. 

Denk maar eens goed na. 
Door zich aan te sluiten, door de verklaring te teeke

nen, versterkt men het groote vertrouwbare leger, dat de 
revolutie moet bedwingen, of liever, zal voorkomen. 

haald, keukens gegraven, vuren aangelegu, en weldra 
was ieder ijverig bezig om het eten voor dien dag te 
bereiden. Het viel eenige huzaren op dat Jansen geheim
zinnig bezig was, een potje voor zich te koken. Nieuws
gierigheid dreef hen er toe, uit te visschen, wat hij daar 
stond gereed te prutsen. 

"vVel Jansen," zei een van de huzaren, ,,jij hebt zeker 
de kip van het hoertje van vanmorgen in je potje, is 
't niet." 

"Non," zei Jansen met een leuk gezicht, ,,dat kon ·wel 
eens waar Wieze11", en meteen lichtte hij uit het potje een 
vett,p kip. 

,;\Vel. kolonel," riep een ander "hij ]ie,1 hem op den 
kop gedrukt," en alle omstanders begonnen te . lachen, 
dat zij schudden. 

"Maar,' 'riep er een, ,,hoe is 't non mogelijk, dat je die 
kiJ) hier hebt. .Jou zadeltaschen zijn toch ook nagezien 
door den wachtmeester." 

"Och,'' riep Jansen uit, ,,daar mot je een middeltje op 
wrten". 

,,Nou, hoe hrb je dat dan gelapt," Yroegen de li11zar~n. 
Jansen keek eens rond, trok het leukste grziclit van 

de wereld en toen hij alleen zUne kamern1lril lllll ûch 
heen zag staan, zeide hij: 

,,,Vel, dat is niet zoo moeilijk. De kip 1/.ilt in de zadel
tasch van den ritmeester," en met een oolijk lac·h.ie, ,,en 
die hebben zij natuurlijk niet nagekeke11." 

Een bulderend gelach volgde op dit mr, W<HL-l, ,, aar 
Jansen vroolijk mre instemde. L. 
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Voor komen is beter dan g·enezen, 
zegt. het spreekwoord. Dat g·eldt zeker ook hier. \Van! al 
zijn we nog zoo overtuig·d, Pn nog zoo goed bij machte om 
een eenmaal ontstoken revolutievuur te blussehen, daar
mede is het kwaad, dat zoo'n oplaaiïng heeft teweeg ge 
bracht, 110g niet verdwenen. Men kan iu drie dagen meer 
stuk slaan, dan in drie maanden opbouwen. TDn nu is jnist 
e8n flinke, 'iterlu' alleszins betrouwbare troepemnaeht over 
gC'hC'el lwt land ,erspreid, zoo'n prachtig en 

cloeltreffend middel 
teg·en allerlei rare plannen, waarmedr sommige m8nschen 
in ons goede Nedrrland nog rondloopen. Daarom dus op clt' 
eerste plaats moeten onze goedgezinde dienstpliehtigen bij 
lwt Yerlaten van den dienst tot d8n Bijzonderen Vrijwil
lig-en Landstorm toetreden. 

Door de invoering van de nieuwe DienstplichhYet is 
voorloopig voor zoover mogelijk, voldaan aan verschil
lende rechtmatige Yerlang~ns van het :N"ederlandsehe volle 
de militaire laS'ten zoo laag mog·el~jk, en geen dag langer 
in de kazerne dan noodig is. 

De diensttijd is belangTijk beperkt, vooral voor de 
onbereden wapens; dank zli het instituut der vooroefenin-
1?,'en. De afschaffing; van het bllivend gedeelte is een feiti 
geworden. 

Willen wij die goed rngeling behouden, clan moeten 
we ook een blijvend gedeelte houden, maar dan thuis, op 
kantoor, in de fabrieken en werkvlaatsen, clan 01i het 
veld enz. 

)Jiet hei minst ook om deze laatste reden, 

sluit U aan Wi den Landstorm! 
:BJn tenslotte, wat ge daar dan voor doen moet 1 
Ge zegt alleen toe, geheel nijwillig, 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·, heh011dt het karaktèr eenel' zede
lijke verplichting 

een man, een man; een woord, een woord! 
ell kan derhalve generlei onaangenaam rechtsgevolg h8b
be11 bij redelijk gegronde redenen, die nakoming deJ" ver
plichting zouden verhinderen. 

Men komt dan op, NIE'T' bij zijn vroegeT korps, o.f af
deeling, (uitgenomen de cavalerie) maar bij een plaatselijk 
gevormde compagnie of onderdeel. Men blijft dus bij el
kaar, menschen uit één dorp, uit een streek, kennissen en 
vrienden onder elkaar. \Vorden nadien nog lichtingen up
geroepen tot handhaving der hinnenlandsche orde, dan 
blijft me11 voorloopig toch bij den landstorm dienst do8n. 

Bij zoo'n opkomst bij den Landstorm wordt hovPn de 
ge"·one soldij als dag·elijksche toelage gegewn: 

aan officieren f 6. 
aan alle anderen r 4.-

h; men gezinshoofd, of daarmede gelijk te stelh·n. dnn 
wordt de toelage nog· met f 2.- per dag ·verhoogd 

Bovendien wordt de ge"·one kostwinner.;;, erg·ocr.1.inp; 
uitbetaald, zoncler dat er rekening wordt ,{ehomlrn met de 
toelage van r 6. of f 4.-; deze gaat in ircler µ,·:,, nl door, 
er ma,g· nie.ts worden afgetrokken. 

Daarenboven zal v.an rijksweg<' wonlen zol'gg-<•d1·ag·en 
Yoor een behoorlijke uitkeering· hij eYentueele invaliditeit, 
aan weduwen en weezen bij oYerlijden. 

Oefeningen met Bijzondel'e Vrijwilligel'S bij <1011 L:rnd
storm worden niet gehonden; men blijft gew0on bij het 
leger, maakt daa1·bij alle inspecties mede, zooal'-3 iedl'l' 
ander, alleen bij revolntionafre 1iogingen kan men nlR 
Landstormer opkomen. 

\\rel mag· men deelnemen aan de onderlinge en .iaar
li.iksehe schietwedstrijden, die juist voor deze LandRtor
me1·s o,er het geheele land worden georganiseerd. 

Sluit U dus aan bij de afdeeling; van den Bijzonderen 

Vrijwilligen Landstorm in Uwe woonplaats. 

Onze Schietwedstrijden. 
1 IPt i:- than,; de tijd, ie!f; nie1•r mPdr te• drPIPn yan dr 11lannrn 

Yoot· dl' konwndP z1,m1•rl'ampag,w. 

nü jaar znllPn iu d1• l'irr VrrbandP11 van T,1-Pntc•, V<'l1111·p, 
VP!u wzoom ('Il I.T ,,;sel all<'t'll Plaa ts1•lijk1• W Pdr-;trijllP11 ,,ordrn 
g1•houdr•11. 

Du,-, !!;Pen Y1·rhand,-,,1ed,,;tl'ijdr•n. 

'l'<'g<•n hPt houd1•n van V1•rhand,rn1•d,-;tn.1den hP,,;taan ditmaal 
1•r11Rtige bezwarPn. 

\V11 mPf'n<'n ov<'ral op 1·1•11 g-roo1 aantal df•<'ln1•111p1•,-; t1· kmut1·11 
rPk1·11P11. 

\[oet.1•n daarbij dau nog de lJp,-;chikhare gel<lPn OY<'r t wN,ërlci 

,n•d,,;trij<l "ordPn vndePld, dan kunn1•n slt•chts- klPinl' J)rij,,;je;; 

hei-;chikbaa 1· gp,,;1f'ld wordPn, ,Yat nipt ge,;diikt i,; om dr• animo t<' 
hPvorclerPn. 

llPt k11am dPr <,,,,Y<'s.tdijkP Commis,-;if',-; daarom gPW<'llK<·ht 

Yoor, de fond;;en niet tP Y<•r,-;nippPl'<'n, maar ui1';li1itt>1HI Yoor cle 
Pla·1.tsPlijkP \Y('cl,-,trijd<·n tl' hr•,-;(pmm,·n. 

Dat is. <'PIi red<'n. 
.\laar Pr Î.,; Dl<'<'r. 

\\'amll'er ck Ve:rl,and,;-\\'pd,;trijd1·n in P<'n of hrec• plaatsen 

van het V Prbaud worden g<'ho1HIPu, dan zijn voor de deeluern<•r;; 
dp \'Oorwaardeu niPt gelijk. · 

De Pm Hl'hiP! in of in cJc, onnüddPlijkP nabi,ib<'id van zijn 
"oonplaat,-, zonder tijdverli<•;; van beteekc'niR. 

Ander<·n moetPn <'r <'<'n laugp 1·pi,,; voor mak1•11 Pil PPII ge-
h<·Ph-n dag; voor o]Joffrrc•n. 

])at valt velPn moeilijk. 

Ze• kunnen gP<'ll dag daarvoor vrijrnakPn. 

En zijn dn,; vnbinckrcl aan den V ilrbands-W <'Üstrijd dPel te 
nemc•n. 

Worden <lP YPrhancl,,;\\·ed,;trijdPn op dczelfcl1' plaats gehoudeH 
al;; d<' Plaati,;eli,ik<' \Y Pds1 rij<lPn, clan i,-, dat bezwaar wel go<'d

<l<•Pb YPrvall1•u, maar daar komt <'<'ll anclPt' voor in d1· plaats. 
:lfrn sehiPI niet overal in dezelfde 1·onclitie;;. 

])(' ePn<' baan ligt gnnstig<'l' als de andn·c•. 

Het weer is- dPn een<•n dag bPt<'1' dan de and<•.t·<·. 
Beide factorPn ,·an ,-;om,-; grootPn im·loed. 

Een c·n andPr maakt, dat v<?rledPn jaar rnf't YPPI minder animo · 

aan dPn V Prband"" Pd,-,trijd ,Ian aan dPn Plaat;;dijken Wefl;;tri,id 
Ü; dei'lg<•nornPn. 

En daarom rnc•PndPn dP <:n,l'>-t<·lijke Commi;;,-;ip,,; go<?d tl' doen 
met de Verband:,;w·<•d,-;trijdPn tl? do<'n vervall!'n. 

Dat w<• in twep .\fdppling<•n, ,-;('h!'l'P 1•11 marga, Pil in twN• 
kla;;;;Pn, Ida:,;,-;(' . .\. voor dp prijs.win11aa1·,-; yan verleden jaar, 

kla;;R<' B. voor dP m·1·rip;P ,-;chnttPr,-;, uitkonwn, j,- n'edf; nwd1•
/!,'PdPPld. 

Voor d1· vcrd<•r<• l'l'/!,'Pliug Y<•r11·ijzr•n 1n· naar hPt .Mei-nnmmp1• 

Yan on,,; blad, dat in lJoPkformaat a.l,,; ,,Programma voor !11· 
:-;chi!'toefPning1•n" za 1 11itkonwu. 

Het Huldeblijk. 
L'iterlijk 15 1lei moeten de handteekeningen OJ) het 

adres Yai1 hulde aan H. M. de Koningin geplaatst zijn. 
De leden, die hun handteekening nog niet plaatsten, 

krijgen binnenkort een uitnoodiging, dit alsnog te doen. 
Ieder geve geYolg aa,n die uitnoodiging. 
Geen handteekening mag ontbreken. 
We weten, dat die gaarne gegeven wordt. 
Maar men ziet tegen de moeite op. 
Toch, door niet te komen op de aiangegeven uren en 

plaatsen maakt men het den Plaatselijken Leider moeilijk 
en werkt men den goeden gang van zaken tegen. 
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Wedstrijd Nederlandsch Fabrikaat. 
Behalve de Plaatse] ijke ·wedstrijden krijgen we nóg· 

een wedstrijd, die we noemen de ,,\Vedstrijd Ned<>rlandsch 
T<'abrikaat." 

Doel Yan cl<>zen wedstrijd is tweeërlei. 
In de eerste plaats natuurlijk: con,,,olid:-.1 ie ,·an onzP 

organisatie. Maar daar komt nog· iets hij. 
Onze orgmüsatie is een Nationale l'l'ganisatie. 
Dient een Lands-, een Volksbelang. 
Heel ons Yolksleven heef1 daarom onze belangstelling. 
00 bevordering Ya11 de ,·olkswelvaart gaat ons ter 

harte. 
Wij willen rnedewnkèn aan den bloei van onze in

dustrie. 
Om nu zoowel de belangeu van onze organisatie als 

die van onze industrie te bcvorde1·e11, zoomede om ook bui
ten onzen kring de belangstelling· in onze organisatie te 
wekken, schrijven wij uit een 

Wedstrijd Nederlandsch Fabrikaat. 
Aan de fabrikanten, die daan·oor in aanmerking ko

men, wnden wij een uitnoodiging om van hun product, 
01werschillig van welken aard, één o.f meer stuks af te 
staan voor dezen wedstrfül. 

Daardoor hopen we te bereiken, dat niet alleen door 
een grooter aantal prijzen de animo voor de schietoefenin
gen wordt opg·e·wekt en het een uitzondering is, dat een 
lid niet aan dezen ,vedstrijd deelneemt, en ook, dat althans 
onder ons in den vervolge geeu voorliefde meer wordt ge
vonden voor bnitenlandsche producten, maar steeds onze 
eerste vraag bij den aankoop van eoo artikel is naar 
iets va11 Nederlandschen oorsprong, zoodat de vaderland
sehe nijverheid door ons wordt gesteund. 

Aanvankelijk heeft ons streven succes gehad. 
Reeds werd een aantal prijzen ons toegezonden. 
Wij noemen: 
van de N.V. Sigarenfabriek "Indiana" te Kampen 

500 sigaren in kistjes van 25 stuks (toezegging); 
van de N.V. v.h. C. Polak, Groningen, 12i/2 flesschen 

Ranja; 
van de N.V. Philips Sig·arettenfabriek Maastricht: 15 

doosjes sigaretten; 
1 zilveren Eversharp Vul1>otlood; 
3 zakmessen, een aantal kunstplaten; 
van de Gero-Zilver-fabriek ü• Zeist: een etui met zil

Yeren eierdopje en eierlepeltje; 
Yan de fabriek "Vulcaansoord" te Terbo1·g·: een g·edeco-

1·eerd g·eëmailleerd Koffie- en Theeservies; 
van de firma Anton Hunink te Deventer: een 20-tal 

busjes Vleeschconserven. 
We hopen in ons Programma een meer uitg·ebreide 

l~ist te geven en die i11 de volgende ll umrners v:m ons 
Maandblad nog nader aan te vullen. 

Deze wedstrijd "Nerlerlandsl'h Faht'ikaat'' wordt niet 
a f'zonderlijk gehouden. 

Druarbij wordt rekening gehouden met alle hij de 
s(•hietoefeniugen behaalde punten. 

Ieder deelnemer Yerschiet in de te houden oefeningen 
totaal hoogstens 50 patronen en kan dus het maximum 
van 500 punten hehalm1. 

Om uu ook de minder goedP schutters een kans tr 
g·even, wordPn de deelnemers ingededd in drie klassen. 

Tot de eeria.te klasse worden gerekend de prijswinnaars 
uit Klasse A. van den Plaatselijken ·wedstrijd. 

Tot de tweede klassP de overige dPelnemers nit klasse 
A. en de prijswinnaars uit klassP B. 

Tot de derde klasse de overige cleelnemers. 
Dus bestaat de eerste klasse uit hen die verleden jaar 

in Plaatselijke of Verband-wedstrijd en dit jaar in den 
Plaatselijken ,v edstrijd ecm prijs beha,alden; 

de tweede klasse uit hen die verleden jaar of dit jaar 
f:'n de derde klasse uii hen die noch verleden jaar noch dit 
jaar een prijs behai:>Jden. 

Het spreekt vanzelf dat de klasse-indeeling ell de uit
slag van dezen '<\•edstrijd pas kan. worden vastgesteld, wan-

net'r alle Hl'hietstaten binnengekomen zijn en de uitslag 
van alle Plaatselijke Wedstrijden vastgesteld is. 

Over eventueel nog binnen •te komen prijzen van meer 
dan gewone waarde zal afzonderlijk worden gekampt. 

Wanneer b.v. in elke klasse d1er beide afdeelingen 
(scherp en rnarga) vijf hoofdprijzen bes0hikbaar zijn, dan 
worden de vijf daarvoor in aanmerking komende schutters 
uitgenoodigd, bij elkander te komen om in onderlingen 
kamp de volgorde dier prijzen vast te stellen. 

Dit alles zal zoo noodig· nader worden geregeld. 
,Vij doen een bernep op al onze lezers, op de leden van 

Gewes•telijke en Plaatselijke Commissies, op de Plaatselijke 
Leiders en op de leden der Plaatselijke Afdeelingen, op 
alle vrienden van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm 
om mede te werken aan he-t slagen van dezen wedstrijd. 

We rekenen in de vier verbanden van Twente, Veluwe, 
Vel u wezoom en IJssel op drie- à vierduizend deelnemers. 

Men zorgc, dat we in onze verwachtingen niet worden 
teleurgesteld, maar deze integendeel door de uitkomst wor
den overtroffen. ' 

Nog een plan. 
Als de sc-hietoefeningPn en -wedstrijden zijn afgeloo

pen, als de zomer-campagne achter den rug is, dient deze 
op een waardige wijze be!"loten te worden. 

En wat zon nu heter zijn, dan dat zij, die elkander, elk 
in zijn eigen plaats, in vTeedzamen strijd hebben bekampt, 
straks elkaar 0enH ontmoeten op een gezamentli.iken 
Landdag? 

Vóór we met een vast omlijnd plan kwamen bij de be
trokken Gewestelijke Commissies hebben we in de ver
schillende plaatsen onze vrienden eens gepolst, en onder
zocht hoe ze denken ov-er een Landdag, te houden voor de 
vier Verbanden van Twente, V,eluwe, Veluwezoom en 
IJssel in "de Parel van de Veluwe", in Apeldoorn. 

En we hebben begrepen, dat zulk een Landdag, te hou
den zoo OJJ.geveer hegin October, als de Jubileumfeesten 
en de grootste drukte van den landarbeid achter den rug· 
is, zéér in den smaak zal -vallen. 

Daarop is het voorstel ingediend bij de Gewestelijke 
Commissies en door de?te aam:·enomen. 

Een Centrale Commissie van voorbereiding is ge
vormd, reeds is een begin gemaakt met de nadere uitwer
king der plannen, en zonder buitengewone omstandig·he
den kunnen onze vrienden er op rekenen. 

dat deze Landdag wordt gehouden. 
l'Jn ook weer: wa1. we ondernemen, n1oet, voor zoover 

het aan ons ligt, slagen; mag niet :rp.islukken door gebrek 
aau belangstelling in eigen kring. 

Trouwens, dat is het laatste waar we bang voor zijn. 
Als straks die Landdag wordt g·ehouden, komen min

s1.ern,: vier duizend YaJl onze mannen bij ellmnder in Apel
doorn, en de helft van hun brengt vrouw of meisje mee, 
zoodat we op een zesduizend bezoekers rekenen. 

Daartoe behooren natuurlijk ook de leden van de 
,,lrnlpkorpsen", van motor-, vaartuigen- en spoorwegkorps. 

Nadei,e bijzonderheden moeten nog worden vastgesteld 
en zullen zoo spoedig mog·eli.ik in het Ma·andblad worden 
medegedeeld. 

Om rneds dadelijk oenig inziûlit ie geven in de plan
nen, willen we alvast med0dc-elen, <lat we allen komen in 
burg·erklPeding, dus niet in uniform, dat op het terrein al
leen toegang hebben zij, die in het bezit zijn van een door 
ons te verstrekken toegangskaart op naam; dat het pro
gramma voor dien dag met de uiterste zorg zal worden 
•mstgesteld en getracht wordt, de middelen te vinden om 
door een reductie op cie Yervoerprijzen en, waar noodig, 
clo01· het vergoeden van de reiskosten, ook hen, voor wie de 
hooge kosten een bezwaar zouden zijn, in de gelegenheid 
te stellen, den Landdag te bezoeken. 

Zal ook dit plan slagen, dan is alier medewerking noo
dig. 



Daarop moet de Commissie kunnen rekenen. 
Die kan ook gegeven worden. 
Onze organisatie is de kinderschoenen ontwassen. 
De tijd is voorbij, waarin alles door Nationale en Ge

westelijke Commissies gekookt en gebraden en den 1eden 
in den mond gestopt werd, zoodat ze maar hadden te slik
ken; ze gaan nu medewerken aan het koken van hun eigen 
potje. 

En ze maken het gaar en smakel~ik! 
Dat - we rekenen er vast op - zal de komende zomer

campagn'e leeren. 

Commissie voor den Landdag. 
De volgende Heeren zijn uitgenoodigd, zitting te ne

men in de Landdag-Commissie: 
D. 0. NOREL, Zutphen. 
A. DE VROOM, Deventer, uit de Gewestel.-Commissie 

,,IJ sel-V er band." 
L. A.M. BRUGGEMAN, Oldenzaal. 
J. KNOTTENBELT, Rijssen, uit de Gewestl. Commis

sie "Twentsch Verband." 
W. WIJNAENDTS VAN RESANDT, De Steeg. 
J. WIJNNE, Elburg, uit de Gewestel. Commissie "Ve

lu wsche Verband." 
Mr. A. Baron VAN HEECKEREN VAN KELL, De 

Steeg. 
L. A. M. VAN BASTEN BA'l'ENBURG, Lichtenvoor

de, voor de Gewestel. Commissie "Veluwezoom." 
F. JALINK, Apollolaan 13. Apeldoorn, Telef. 928, 

Secretaris. 

Nog eens "Ontwapening". 
De revolutionaire partijen voeren bu,n actie te·gen wat 

zij het "militarisme" noemen. 
Men zou deu indruk krijgen, dat in den nwolutio

nairen staat van een leger geen sprake zal zijn. 
In werkelijkheid denkt men er anders over. 
In het "Populair Wetenschappelijk Bijvoegsel" van 

"Het Volk" -van Donderdag 22 Maart is opgenomen een 
artikel over "De Dnitcshe Ri.iks,n)er." 

Daarin troffen we aan de volgende uitdrukkingen: 
,,De verantwoordelijkheid daarvoor, dat de Dnit

sche republiek geen werkelijk republikeinsch 
leger bezit, zooals bx. Oostenrijk er een heeft, rust 
helaas, het kan niet ontkend worden, op de soci1J,al
democr aten." 

En even verder: 
,,de oude troepen voelden zich terecht eehte p:ro• 

dukten der revolutie." 
Dergelijke uitlatingen maken het, voor wie dit nog 

niet wist, dnidelijk, dat men voor de republikeinsche re
publiek een re1rnblikeinsch leger wenscht en zulk een leger 
een echt produkt der 1·evolutie acht, dus daaraan ona;f
scheidelijk Yerbonden rekent. 

~o~ 

Ons Programma. 
Het Mei-nummer , an cns blad zal worden het "Pro

gramma voor de Sehietoefeningen." 
Het Yersehijnt , als verleden jaar, in brnehurevorm en 

met portretten eH bijdragen van ,·ersehillende leiders in 
onze organisatie. 

O.a. zal worden opgenomen: ,,De mobilisatie Yan 's 
Heerenberg in 1920." 

Dit prngramma zal verschijnen in een oplaag van 
tien duizend exemplaren. 

Onze Plaatselijke Commissies en leiders kunnen het 
gebruiken als propagandamiddel en daarvoor een aantal 
exemplaren aanvragen. 

De aa,nvrag,en worden reeds vóór de verschijnim.g in
gewacht. 

Het is ons streven, van dit Programma te maken een 
boelde, dat waarde heeft en z'n wwarde houdt. 

Dat gaat echter gepaard met kosten en we kunnen die 
meerdere kosten, althans gedeeltelijk, dekken uit de op
brengst van adrvertentiën. 

Wie helpt er mee, om de uitgifte van dit Programma 
financieel mogelijk te maken, door in z'n omgeving een of 
meer advertenties te plaatsen'i 

Het tarief stellen we als volgt: 
De halve voorzijde vaJn den omslag f 50.-
Pagina 2 van den omslag f 50.-
Pagina 3 van den omslag f 40.-
Pagina 4 (achterzijde) v. d. omslag f 70.-
1 P.agina tusschen den tekst f 35.-
¼ pagina tusschen den tekst f 20.-
1/3 pagina tusschen den tekst f 15.-

Advertentiën worden ingewacht uiterlijk 5 Mei aan 
het bekende adres. 

Als in Deventer. 
Een in Gelderland goecl bekend leider in het Vereenigings

leven is gewoon, wanneer men hem vraagt, hoe dit of dat gedaan 
moet worden, te antwoorden: ,,zooals ze achter Deventer doen". 

En als dan volgt: ,,hoe doen ze dan achter Deventer" heet 
onveranderlijk :,,zoo ze het beste kunnen". 

In Deventer hebben onze vrienden ook gedaan zoo ze 't beste 
Konden. 

Wat ze daar deden, leest men in de rubriek "Uit onze Ver-
banden". 

Ilet voorbeeld van Devf'nter stellen we ter navolging. 
Xiet als model. 
Wat in Deventer de aangen·ezen weg was, gaat in menig 

andere plaats niet. 
:i'lfaar men heeft zieh daar ernsbg afgevraagd: ,;wat kunnen 

we doen in het belang onzer organisatie" en toen men een ant
woord op die vraag gevonden had, is men aan het werk ge-
trokken. · 

En met succes. 
Laat anderen doen als in Deventer. 

Uit onze Verbanden. 
Verslag· van den Prop. Feestavond der Bijz. Vrljw. 
Landstorm op Donderdag 5 April in het gebouw 

,,St. Joseph" te Devente1·. 
,\Is de heer A. de Vroom met een kort woord de vergadering 

geopend heeft, blijkt dat de zaal goecl bezet is. .\llcreerst wer
U(' n eenige zangnummer,; gegcvPn door de h.h. IJrinkerhof en 
Kort<·ling. Daarna kwamrn de stukken: ,,Hans Du;;sel 01, het 
Uerne(•1itehuis" en ,EPn ~;taphorster boertje," afgewü;sc,lri door 
eemge zangnummer,, door den hee1· v. Dieili:'<~U . Dat dez,• num
men; goed in den smaak vielen he wee,- het luid :t pplan;-; dat de 
meclc·spell'nclPu in omvang:-t haddcn te ncm•.·:,. J)e d·inwi; wenkn 
bloem<'n aangeboden. Tegen half tien Irn~am d•~ heer Joh. Kroos• 
hof de fee:-<tvergaderiu.g hezoeken, omdat hij om liPp:talde 1,•dcn<:11 
niet ecrd,,r aanwezig· kon zijn. ToC'n hij het podi1110 betrad lira,k 
er een daven'1Hl gejuich ('Il handgeklap 1o'l, e,•11 iW\Yijs, ·Li.t de 
lancli;tormers hun onclC'n r-omrnandant niet VCl'g'<'tPn ]:Pl>iwn, 
Daarna hield de hrer Krooshof de eigenlijke openingi;rC'de, een 
red<', die ons nog lang zal blij, Pn hengen. Na nog oenige zang
nummers werd deze verga(foring door den heer cle Vroom ge• 
sloten, waarna velen nog een tijdlang gezellig hij elkander bleven. 
Het was reeds diep in d<·r: na.eht, toen wij allen recht voldaan 
huiswaarts keerden, en wij nH'i" voldoening terug kunnl'n zit•n op 
dezen schitterend geslaagden 1n·opt:,~·anda-avonrl. 

De Commissie ,,oornoemd: 
s\. DE VROO,\t, Voorzitter. 
(L J. EVERf-\, i:-ecretaris. 
A. OLTIIOF, Pl. Leider v. cl. B.V.L. 

' 
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Wij willen aan dit verslag iets t?e~oegen. . 
Kort en sober vertelt onze Commissie wat daar 1s gebeurd. 
Zonder eigen arbeid te prijzen. 
Maar óók zonder dien arbeid ten volle te doen uitkomen. 
Wij willen dat voor die Commissie doen. . 
En dan vooraf een stukje geschiedenis van de afdeelmg De

venter. 
Daar is de naam van den heer Krooshof onafscheidelijk aan 

den Vrijwilligen Landstorm verbonden. 
Toen de heer Krooshof, Landweer-officier, de uniform voor 

het burgerpak verwisselde, gaf hij zich dadelijk voor den ge
wonen Vrijwilligen Landstorm, de organisatie van 1914. 

Hij wist de Afdeeling Dev<'nter s~oedig to~ hooger sterkte op 
te voeren, onder zijn leiding kwam che Afdeehng tot ongekendcn 
bloei. 

Toen de Bijzondere Vrijwillige Landstorm werd gevormd, 
was het weer de heer Krooshof, die voor Deventer en omstreken 
de leiding in handen nam en zijn naam alleen was voldoende, om 
de leden te doen toestroomcn. 

In 1920 moest de heer Krooshof ontslag nemen als Comman
dant van de Compagnie Deventer. Een even populair opvolger was 
er niet en ten gevolge daarvan verminderde zeer spoedig het aan
tal leden. 

Dat kon zoo niet blijvPn. 
Na verschillende vergeefsche pogingen gelukte het verleden 

jaar eindelijk een Plaatselijken Leider te vinden in den !1-ecr Olt
hof, en deze, gesteund door den in Deventer zoo populmren heer 
de Vroom, Lid van de Gewestelijke en Voorzitter van de Plaatse
lijke Commissie, gelukte het, nieuw leven te brengen in de kwij
n('nde Afdeeling Deventer. 

Het ledental steeg weer. 
l\Ian.r dat was onzen actieven Leider niet voldoende. 
Er liepen nog te veel mannen in Deventer rond, die bij ons 

behoorden en nog niet waren toegetreden. 
Ern propaganda-avond in October bracht ons een goed stuk 

vooruit, maar we waren nog niet, waar we zijn wilden. 
Toen kwam ons Maandblad, en de Deventer vrienden begre

pen dadelijk, dat wanneer zij dat blad "er in" konden werken, 
daarmede de organisatie was gebaat. 

We kwamen nog eens bij elkaar, er werd een propaganda
tommissie benoemd, PH het plan gevormd tot het geven yan een 
nieuwe propaganda-avond. 

Nu liep de zaak. 
Al werkende kwam de werklust. 
Nieuwe medewerkers kwamen zich aanmelden, de propaganda

commissie dijde uit, en het resultaat was een proi;agarnLi-avond. 
die schitterend slaagde. 

Natuurlijk was het de heer Krooshof, die, in weerTI"il van zijn 
drukke bezigheden, zich gaf voor de zaak vim den B. V. L. , .. 1 de 
eigenlijke propaganda-rede hield, een rede •lii"I in"Joeg 

De Commissie, vooral de plaatselijke leider met zijn trouTI"e 
helpers, de IIeerml Evers en Brinkerhof 2n onder leiding , an 
den grijzen maar onvermocibaren Heer de Vroom, hn,l het -ver
dere van den avond zóó geregeld, dat "elk wat wils" lmd. 

Die avond moest een propagandaavm1d zijn en het was er 
ern. 

Van alle zijden werd de meest mogelijke rnedeworking ver
leend. 

En dank zij dien rijken steun was het mogelijk, dat •'•·n be
langrijk bedrag aan de Administratie van het Maandbla,l kon 
worden afgedragen. 

De oogst aan nieuwe leden moet nog binnen komen. 
l\laar dit weten we nu reeds dat de sterkte van de Afdeeling 

in den tijd van een jaar méér dan verdubbeld is, en dat het opge
wekte leven ook voor de komende schietoefeningen en wat dit jaar 
nog meer zal volgen veel goeds belooft. 

Deventer! ga voort met een goed voorbeeld te geven! 
Dat goede voorbeeld zal goed doen volgen. 

ARNHEM. 
Arnhem, de hoofdstad van de Provincie Gelderland, neemt 

in onze organisatie niet de plaats in, die haar toekomt. 
We moesten daar sterker zijn. 
We kunnen daar sterker zijn. 
Ook in Arnhem heeft de organisatie van den Bijzonderen 

Vrijwiligen Landstorm warme vrienden. 
Als ze willen, kunnen ze de Afdeeling daar minstens zes

maal zoo sterk maken als ze nu is. 

Als ze maar aanpakken! 
Wir wil daartoe den eersten stoot geven~ 
Wie wil - we vragen niet het onmogelijke - wie wil zorgen 

dat onR blad daar ,.er in" komt bij allen, die belang stellen in 
onze organisatie 'I 

Hij geve zich op aan het bekende adres. 
En kan veel goeds tot stand brengen. 

Ingezonden Stukken. 

Geachte Redactie! 

Vergun mij s.v.p. dat ik langs dezen weg iets onder de aan. 
dacht de lezers rn desbetreffende Afdeeling breng. 

Evenals vorige jaren wordt voor 1923 weer een schietwcd
strij d georganiseerd. 

Ik meen namens velen te spreken als ik zeg dat dit zeer op 
prijs wordt gesteld. 

Mijnerzijds ben ik gedwongen U een ernstig bezwaar ken
baar te maken. 

Vorige jaar heb ik met veel lust gewerkt voor de wedstrijden. 
De leiding was bij onzen propagandist in goede handen, hij 
zorgde voor de noodige stuwkracht. 

Het programma toen \·crsprcid "TI"as ePn degelijk stuk werk. 
:Met genoegen heb ik gelezen de artikelen van onze voormannen 
en de regeling der ·wedstrijden in de drie Verbanden, totdat ik 
kwam aan ern afd. die voor alle oefeningen rn wedstrijden de 
Zondag had gekozen. 

Redactie! Dat heeft mij gehinderd, en nu wij voor 1923 weer 
de voorbereidende werkzaamheden hebben aanvaardt, zou ik die 
afd. gaarne in ovenveging willen geven niet TI"!ler de Zondag te 
gebruiken. 

Een groot deel onzer organisatie houdt Gods gebod hoog. 
Laat men dat deel niet krenken in hunne heilige gevoelens, dat 
schaadt de onderlinge band. 

U, Redactie beleefd dankend. 

L. BRAAi\IBURG. 
Nunspeet, Maart 1923. 

Naschrift van de Redactie. 

Een schrijven als dit stellen wc op hoog('Jl llrijs. Er spreekt 
uit de hartelijke belangstelling in onze organisatie en het stre
ven, om te zoeken naar die éénheid, die we, ook bij verschil van 
inzicht, noodig hebben. 

Dat we er precies zoo over dei1ken als de geachte inzender, 
is ·hem, Pn het meerendecl onzer lezers, niet onbekend. Het is 
steeds ons streven geweest, de regelingen zóó te treffen, dat onze 
oefeningen en wedstrijden op werkdagPn gehouden worden en 
de Zondag er niet voor wordt misbruikt. 

Dit te meer, waar wij "·eten, dat ook de Regeering het hare 
doet om te voorkomen, dat op Zondag ,vordt geoefend. Geheel 
trgengegaan worden kan het niet. Er zijn tal van trouwe leden van 
onze organisatie, principieele tegenstanders van de Revolutie, die 
op het gebied van Zondagsviering een andere opvatting huldigen 
dan de onze. 

En hoezeer en hoe gaarne we nu ook willen medewerken om te 
zorgen, dat nergens op Zondag wordt geschoten, eischen kunnen 
we dat niet. 

\Vie ·principieel bezwaar heeft tegen zoodanig gebruik van 
den Zondag, maakt op een dag in de week een paar uur vrij of hij 
gaat niet. Zóó zijn er velen, die gaarne zouden willen meedoen 
maar er geen tijd voor kunnen vinden. 

Wie in dat geval verkeert en geen bezwaar heeft den Zondag 
voor dat doel te gebruiken, ziet zéér gaarne dien dag voor de 
oefeningen aangewezen. 

Nu is bepaald, dat dit kan, mits niet één lid der plaatselijke 
Afdeeling daar bezwaar tegen heeft. Het zal dus slechts zelden 
kunnen voorkomen. En voor het geval het toch voorkomt, onder
steunen we gaarne het verzoek van den geachten inzender. Houdt, 
ook terwille van de leden der organisatie in andere plaatsen, Uwe 
schietoefeningen niet op Zondag. 
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ADVERTENTIËN 

Verschenen een 3tal voordrachtenop muziek voor zang en piano 

10 Boer en Ambtenaar. 
Voordracht voor twee heeren. Prijs per ex. f 0.40. 

20 Een vergissing. 
Voordracht voor een heer. Prijs per ex. f 0.30. 

30 Een slachtoffer van de politiek. 
Voordracht voor een heer. Prijs per ex. f 0.30. 

De drie uoordrachten te samen f 0.75. 

Toezending uitsluitend na ontvangst van het bedrag. 

Postrekening no. 34656. F. JALINK Bzn., 
Apollolaan 13, Apeldoorn. 
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(ill N.V. Sigarenfabriek "INDIANA", Kampen. ~ 
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Adverteert in 

DE BIJZONDERE VRIJWILLIOE 
LANDSTORM 

Uwe daarin geplaatste advertentien bereiken het 
publiek, waaronder Ge Uwe afnemers wenscht. 

BAZAR -Brink-Deventer. 
TELEFOON 614. 

Huishoudelijke Artikelen, Kinderspeelgoed, Galanterieën, 
Sponsen, Zeemleer, Dweilen, Sport-, Poppen- en Kinderwagens, 

Lampen, Kralen randen, Gloeikousjes, Branders en Glazen, 
Koffers, T asschen, Reisartikelen, Spiegels. Lijsten, Schilderijen. 

POSTZEGELS VOOR VERZAMELAARS. 

Doe Uw inkoopen 

bij de adverteerders 1n ons 

Maandblad. 
Gè helpt ons daarmede bij de 

verzorging van ons orgaan. 

Wij kunnen momenteel een 

BEPERKT AANTAL 

2e handsch ORGE"LS 
waaronder er zijn in elk opzicht als 

nieuw, bijzonder voordeelig aanbieden . 
Afdoende garantie. Hoogst reëele behandeling. 

Desgewenscht gemakkelijke betaling 

Ook in huur uerkrijgbaar met recht uan koop 
warbii aan huur betaald~ gelden in mindering 

worden gebracht. ---·---==::::..:::-_ 
Vraagt prijscourant. Vraagt inlichtingen, 
of beter nog bezichtigt onze magazijnen. 

D. ANSINGH & co., ZWOLLE. 
Opgericht 1875 

Werft abonné's op ons maandblad 
Dat is iets wat elk lid doen kan. 
Hij steunt daarmede de organisatie 
en werkt krachtig mede aan het 
doen slagen van' de gemaakte 
plannen 

SIGAREN EN SIGARETTEN 
De beste binnen~ en buitenlandsche merken 
worden geleverd in prima kwaliteit en tegen 

scherp concurreerende prijzen 

VRAAGT MON STERZEN DING. 

M. J. GROOT WASSINK, Lid 8. V. L. BRUMMEN. 

WERFT Advertentiën 
voor het Programma. 
Ziet voor het tarief het betreffende artikel. 
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DE BIJZONDERE VRIJWILLIGE LANDSTORM. 
MAANDBLAD 
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de Leden van 
Landstorm 

den Bijzonderen 
1 n Over ijs se I en 

Vrijwilligen 
Gelderland. 

(Omvattend de Verbanden van Twente, Veluwe, Veluwzoom en IJssel) 

Abonncmcnrtsprijs: zelf te bepalen, 
doch niet lager dan f 1 plrus iimingis
kostcn, bij vooruiitbetaling. Voor Llc 
leden in de vier Verbanden speciale 
,oorwa::L11de,n. 

Aclres voor Reclactie en Aclministratic: Atlvertcntiën JO cent p(0 r regel. 
Bij contra-et lager. F. JALINK Bzn. 

A pollolaan 13 Apelcloorn. 
Inzending van advertentiën voor 

den Lsten V'an elke ma.and. 
Tclef. 928. 

Postrek. 34656. 

Aan 
de Leden van den Bij zonderen Vrij willigen 

Landstorm 

in Overijssel en Gelderland. 
(Verbanden van Twente, Veluwe, Veluwzoom en IJssel) 

Voor de tweede maal verschijnt hiermede het Programma 
voor de Schietoefeningen en -wedstrijden. 

Was dat van verleden jaar 
een opzichzelf staande uitgaaf, 
thans komt het als Mei-nummer 
van ons eigen Maandblad. 

Een vooruitgang van betee
kenis. 

Een tweede teeken van voor-_ 
uitgang is, dat we thans komen 
voor een Verband meer, en in 
een verdubbelde oplaag. 

Een teeken van bloei. 
Onze organisatie heeft ver

leden jaar getoond, levenskracht 
te bezitten. 

Dit jaar getuige van groei 
en bloei. 

Door onze Schietoefeningen 
en - Wedstrijden. 

't Gaat niet m de eerste 
plaats om 't juiste schot. 

De eerste prijs moge al voor 
den besten schutter zijn, zooveel 
mogelijk wordt getracht, alle 
deelnemers voor een prijs of prijsje 
in aanmerking te brengen. 

~ aarne voldoe ik aan het verzoek van de Gewestelijke 
Landstormcommissie in Overijssel en Gelderland om een 
enkel woord te doen plaatsen in het programma voor de 
Schietoeteningen en -wedstrijden voor Twente, Veluwe, 
Veluwzoom en IJssel. 

Een woord van opwekking tot U allen, om U te blijven 
oefenen in het gebruik van het schietwapen en zulks, gelet op 
de plechtige belofte door U~indertijd gegeven, een belofte, die 

uiteraard onder alle omstandig
heden - ook de moeilijkste ,....., 
gehouden zal worden ; daarvan 
ben ik - Uw Inspecteur -
overtuigd. 

Met groote waardeering zal ik 
zien, dat van de geboden gele
genheid tot schieten een druk 
gebruik zal worden gemaakt en 
op de wedstrijden zal blijken, 
hoezeer gij allen tot de geoefende 
schutters behoort. 

Uw bereidwilligheid wordt als 
immer zeer op prijs gesteld. Dit 
moge reeds blijken uit de beschik
baarstelling van instructeurs, van 
schietbanen, van munitie, enz" 
kortom van alles wat noodig is 
om Uw schietvaardigheid nog 
meer te verhoogen. 

Hoofdzaak is: de organisatie. 
We moeten zoo af en toe bij 

elkander komen, elkaar ontmoeten 

J. L. TEN BOSCH, 

Ik beoog daar echter ook mede 
den zoo noodigen band van saam~ 

hoorigheid te versterken en U 
allen duidelijk te maken, dat het 
nog steeds noodig blijft gezamen
ijk als één man gereed te staan, 
om, indien noodig, met kracht op 
te kunnen komen voor de belangen 

Generaal-!Vlajoor, lnspzctfür van den Vrijw. Landstorm. 

op de schietbaan, en zoo telkens weer versterken de band, 
die ons samen houdt, waardoor wij sterk zuilen staan wanneer 
onverhoopt de orde en rust in ons Vaderland worden bedreigd. 

Daartoe werke ook dit Programma mede. 

De Redactie. 

e ,.1 van ons m::>oi vaderland en de bescherming van de do~r 
0 ,1s allen zoo geliefde persoon van Hare MajestE:'it de Koningin. 
Nederland en Oranje zijn tot dusver altijd één geweest. Dit voor 
de toekomst te waarborgen is de heiligste plicht van ieder onzer. 

J. L. TEN BOSCH, Generaal-Majoor. 
Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm. 



Een gulden middelweg. 
Een zeer populair gezegde is d,eze titel, die in een een -

voudigen vorm een goed wijsgeerige gedachte bevat. 
Bij onze menschelijke handeling1en, willen ze zed1elijk: 

goed zijn, moet de rede dCJJ. weg wijzen ,en deze weg ligt in 
't midden. VI ant bij iec:1ere zedelijke handeling kunnen we 
afwijken naar links of naar rechts, door een teveel of een 
te weinig. Ook bij onze vaderlandsliefdre geldt deze wet; 
ook hier kan men falen door een teveel of een te ·weinig. 

Onzen ijver voor den Dijzonderen Vrijwilligen Lan!d
srtorm moet geworteld zijn in een goed geordende lieMe 
voor ons vaderland en zijn regeering. 

Men kan hier oV'erdrijven door een tev,eel of een te 
weinig. Een ov,erdreven nationalisme zondigt door een te
veel, een vaag· en verwaterd internationalisme door een te 
weinig. 

Ieder land zij een natuurlijk geheel, welks bewoners, 
door historischen grnei, natuurlijken aanleg, rtaaleenheid 
en andere factoren bijeen zijn gebracht. Onder een wettig 
gezag kun'!len zij zoo te zamen zorgen voor hun maatschap
pelijk welzijn in orde en recht. Geen ovierdreven nationa
lisme mag die natuurlijke eenheid verbr,eken door met 
wapengeweld of list vreemde bestanddeelen op te nemen, 
anderen te dwingen in dat voor hen vreemde verband. 

Dan krijgt men een kunstmatige eenheid, die gedoemd 
is om later weer verbroken te worden. De geschiedenis, 
vooral der laatste jaren, geeft ons daarvoor bewijzen ge
noeg. 

Geen overdreven nationalisme dus, maar evenmin een 
vaag internatonalisme. Verbroedering d,er volken is en 
blijft ook ons ideaal. Geen Christen zal daartegen in verzet 
komen, omdat wij krachtens Christus' leer in alle men
schen broeders moeten zien. Maar die verbroedering is een 
ideëeLe in recht en liefde. 

Geen oplossing dus van de nationale verbanden, geen 
versmelting der nationaLe eenheden tot èèn geforceerde 
eenheid. Dat zal bouwen zijn aan een modernen Babeltoren: 
een natuurlijk .~egroeid eigen volksbestaan laat zich niet 
oplossen als een chemische stof. Zij is gebaseerd op men
schenzielen met éf'n heel eigen bestaan. 

Den gulden middelweg dus, een eigen volksbestaan 
onder een gezag dat d1e eenheid waarborgt en lrnt algemeen 
welzijn voorstaat. 

Zeker men kan en mag houden dat het burgerlijk 
gezag aan g,een enkelen reg,eeringsvorm gebonden is. Het 
kan één.hoofdig of veelhoofdig zijn, of uit deze beide 
elementaire vormen zijn samengesteld. De vorm waarin 
het gezag zich kleedt, wordt door menschelijke feiten be
paald. Elke reg,eeringsvorm is goed, mits hij ruste 011 den 
grondslag der rechts en berekend zij op het alo·emeén 
welzijn des volks. ,_, 

Nochtans kan d,eze of gene regee:i'ingsvorm de voor
keur verdienen, als meer in overeeukomst met het ka
rakter · en de zeden van een bepaald volle En zeker mogen 
we zeggen, dat onze reg,eeringsvorm, de constitutioncele 
monarchie, voor ons land en volk een -geh1kkige is. 

Ons edJel Vorstenhuis streng zich hollrln1d aan nnze 
con'Srtiturtie, is een vaste burcht van eeril1eid f'll vPrtegen
woordigt teg,elijk een rijke, eeuwenoude traditie. 

Dat willen wij behouden, daarvo"T \\"t'rkPn, daar,·oor 
strijden als 't moet. Dan zijn we gezond nationanl. In deze 
nog roerige en wielende tijden sfaat de H. V. L. als een 
sterke schuts-e om den troon, uit liefde voor het Vori;,ten
i:uis, uit liefde voor 't Nederlandscho volle 

De handen dus ineen gehouden ou in d it .iubeljaar 
onzer geliefde Vorstinne het woord van hou en trouw 
vernieuwd. 

Zwolle. P. l:17 • OTTEN, O.P. 

~~k!k~$ct-Qi(~K5lj.~~1Qic:JKl§Ol~ 

/ Een goede gedachte. 
Bij mijn bezoek aan de gemobiliseerde Vrijwillige 

Landsformers te 's-Heerenberg in de spannende voorjaars
dagen van 1920 ontving ik een uitnemenden indruk vian 
de verstandhouding tusschen de officieren en de Vrijwil
lig-ers. Daar was sterk saamhoorigheidsgevoel, zonder dat 
een krachtige leiding hierdoor werd geschaad. Majoor 
TIJL, Kapitein BREUKER en Luitenant GOEDHART 
hadden heel he,t vertrouwen van den troep. 

De gediachte van de redactie, om d,en toenmaals opge
komen vrijwilligers door middel van dit programma het 
portret van deze 0fficieren aan te bieden, zal daarom, 
naar ik zeker vertrouw, door de mannen als een aange
name herinnering aan hun vrijwillig verblijf onder de wa
penen worden begroet. 

De mobilisatie van den Bijzond,eren Vrijwilligen Land
storm te 's-Heerenberg in Maarit 1920 moge slechts enkele 
dagen geduurd hebben, zij is ook thans nog van groote 
beteekenis. Voor vriend en vijand. 

L. F . DUYMAER VAN TWIST. 
Voorzitter der Nationale Landstorm Commissie. 

Majoor H. J. T IJL 
Commandant van het Landstormkorps "Veluwzoom" 

t ijdens de mobilisatie van de O e 's Heerenberg. 
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! , ....... Ik ben er van overtuigd, dat ons 1 
Î Vaderland dat ons zoo na aan 't harte ~ 
~ ligt. mocht het ooit in gevaar komen, door ! 
i onze eendracht en trouw zal blijven be, 1 
1 scherm

d 

H.. ~;:' de Koningin op het Malieveld te 1 
j 's Gravenhage, 18 November 1918 ; 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kon informeer,en bij den toenmaligen Commandant van 
het ~orps, hij vond diat ik het ook wel, en zeker zoo goed 
wist als wie dan ook (hoe komt hij er bij, hè) en eindelijk 
heb ik me dan maar laten overhalen en vertelde hem, na 
eers,t nog een van z'n lekkere sigar,en - die kennis van mij 
i,s om zijn lekkere sigaren bekend - opgestoken te hebben, 
het navolg ende: 

.... ,,Op den avond van den 22sten Maart 1920 rustig 
thuis zittende, hooren we op eens een auto voor ons huis; 
we luister en, de auto houdt stil, er wordt bij ons gebeld -
mijn vrouw begon al angstig t e kijken en dacht aan 
Augustus 1914 - en even daarna komt onze gedienstige 
mededee-len , dat er een "meheer" is, die mij even wenscht 
t e spreken. 

Wat dat "even" beteekende, waarde vriend! zal U 
straks wel duidelijk worden, maar bij voorbaat wil ik U 
mededeelen , dat de "M.etheer" , die had ruangebeld, erg van 
grapjes hield en dat nog doet zooals ik zekier weet. 

Ik ging eens kijken, wie di:i.e heer was en stel U mijn 

De Leider bij zijn Getrouwen. 

Herinneringen van êên Bijzond~ Landstormer.' 

Een d~er dagen ontmoette ik in de plaats mijner in
woning een oude kennis uit d~ November:diagen __ viall;_ 19~8 
en na de gebruikelijke begroetmgen n•ood1g<le hJJ llllJ mt, 
om, ondier het drinken van een kleintje koffi.e, nog eens 
wat te p1,aten over de donker,e N ovemberdagen en over 
den tijd, die daarop vo1gde, toen zoo druk Propaganda 
gemaakt wierd voor aansluiting bij den Bijzond,er€n Vrij
willige,n Landstorm in het gebied van h.e,t Landstormkorps 
,,de Veluwezoom." . 

Waar hiet m ij altijd zeer veel genoegen doet kennissen 
uit dien tijd te ontmoeten, aarzelde ik dan ook geen oogen
blik de uiitnoodigiing aan te nemen en al heel spoedig za,ten 
wij druk te redeneeren over .. . . ja! dat is niet zoo in één 
woord te zeg,gen, want U weet, als men eenmaal aan het 
opdiepen ,gaat van oude herinneringen dan komt er geen 
einde aan en gaat het maar steeds van: ,,En zeg, herinner 
je nog van diien Propaganda-avond te 's-Heerenberg en 
zeg, weet je nog van die druk bézochrte vergadering te Aal
ten î" enz. enz. 

Nadat we zoo een uurtj,e hadden gezeten (wat kan men 
toch gauw z'n tijd verpraten!) beg,on mijn kiennis een 
beetje onbescheiden te worden en wilde hij wat meer bij
zonders w,eiten over de Mobilisatie van dien B ij zonderen 
Vrijwilligen Landstorm te 's-Heerenberg in Maart 1920. 

W at ik ook al prrua:tte en beweer de, dat hij dan bet,er 

's Heerenberg 1920 

schrik voor toen ik daar mijn Chef, de Commandant van 
heit Korps "Veluwfzoom", voor mij z.ag staan. 

Begrijp,ende, dat er ie1ts bijzonders aan de hand was, 
daar ik zulk hoog bezoek in heit geheel niet verwachtte, 
nam ik snel afscheid van mijn huisgenooten, omgordde 
mij met de noodig,e teefoenen mijner hooge nederigth-eid, 
st,apte med,e in de auto en kwam alras rte weiten, dat de Re
geering uit betrouwbare bron had vernomen, d,at dien 
nacht óf den violgenden door Duitsche Communisten een 
inV'al in ons land gedaan zon worden en dat het speciaal 
gemun,t zou ziin op de ,stad 's-Heerenberg. 

Waar betrekkelijk weinig garnizoen in den Achter
hoek lag en de grenswacht niet voldoende sterk was, had de 
Regeering het oog op den Bijzonc1eren Vrijwilligen Land
storm geslag,e,n en bevel gegeven, dat een gedeelte van het 
Korps Veluwfzoom, n.l. de Compagnie 's-Heerenberg zou 
mobiliseeren ten ,einde een inval van Duitsche Communis
ten in de nabijheid van 's-Heerenberg tegen te g'aan. 

Aan ons Korps nu om te bewij zen, dat wij het vertrou
wen der Regeering, het V'ertrouwe.o. van bijna het geheele 
Nederlandsche Volk waardig war en! 

En dat w~i dit vertrouwen uiet hebben beschaamd, dat 
hebben wij dubbel ,en dwars bewezen. 

Om ongeveer half acht 'u avonds gingen de eerste be
velen voor de mobilisatie in zee eu reeds om 10 uur n.m. 
hadden wij telefonisch aansluiting met 's-Heerenberg van 
wruar uit de Kapitein Breul<er, aangewezen Commandant 
der gemobiliseerde Compagnie, ons mededeelde, dat h~i in 
's-Heerenberg vanuit Arnhem was aangekomen, dat de Af-
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Res -Kapitein L. J. H. BREUKER. 
Commandant C,e. B. V. L. 's Heerenberg. 

deeling daar ter plaatse in zijn geheel reeds gemobiliseerd 
was en d,at van de omliggende plaatsen de vrijwilligers 
kwam,en toestroomen. 

U moe.t n.l. weten, dat de Compagnie 's-Heerenberg ge
formeerd werd uit de verschillende plaatselijke Afdeelin
gen rondom 's-Heerenberg gelegen. Om 10 uur n.m. waren 
de bevelen voor de veiligheid van dien nacht rneds ge
gev,en en werkten de Grens·wachten te 's-Heerenberg 
en Beek onder Commando van den Kapitein Breuker. 

De grootste moeilijkheid bij het tnobiliseeren werd 011-
dervonden door heit zoo vroeg op den avond gesloten ? :jn 
van de kleine telegraafkantoren, zooc1at bijna iillc c•r11Jig
gende Afcleeling,en per rijwielordonnans vau uit '::;-IIce
renberg gewaarschuwd moesten worden. 

Niettegenstaande deze groote moeilijkheid w;.1s l'eeds 
vóór 12 uur 's-nachts 75 % der Compagnie ü• ':,;-He.cren
berg aanwezig en konden we met een gèrnst hart den 
nacht in gaan: 

's-Heerenberg zou trouw worden bewaakt door de 
Vrijwilligers van den Bijzonderen Landstorm! 

Ik behoef zeker niet te vertellen, wat een zorg en 
moeite de Commandant de7,er Compagnie de eerste 24 uur 
heeft gehad om alles g1oed to re.gelen en te zorg,en èn voor 
de bewaking èn voor de verpleging zijner vrijwilligers. 
foder, die in d1ienist is geweest, weet wat dat be,teekent. 

Een woord van lof komt clan ook in de eerste plaats 
toe aan den Kapitein Brenker, vervolgens aan den Land
storm-Luitenant J. Thuis en aan het Onderofficierskader 
dezer Compagnie, die zoo met geheel hun hart en ziel hun 
Commandant hebben bijgestaan in de vervulling van zijn 
zware taak. 

Zooals U begrijpen kunt was op het Korpsbureau te 
Arnhem die nacht ook alks in actie, daar he,t best moge 
lijk was, dat mèèrdere Compagniën gemobiliseerd moesten 
worden. 

Gelukkig is dit niet noodig gebleken! 
Om 5 11ur 's-morgens van den volgenden dag ontvingen 

wij bericht dat ruim 95 % der Vrijwilligers gehoor had gP
geven aan den mobilisatie-oproep en dat alles was ge
regeld. 

Een bezoek aan de Compagnie heeft mij bewezen, dat 
inderdaad alles in de puntjes in orc1e was, de Vrijwilligers 
waren ruim gelegerd en het eten - een der hoofdzaken 
voor een soldaat - was prima! prima! 

Het kon dan ook niet anders of de geest onder de Vrij
willigers was opgewekt en ik kan U de verzekering geven 
dat eventueel invallende Communisten van een koude 
kermis zouden thuis gekomen zijn. 

Ook de Minister van Oorlog g·af blijk van zijne bijzon-

dere belangstelling door het zenden van een Kapitein van 
den Generalen Staf, die namens Z.Ex. de troep kwam in
specteeren en zich op de hoogte kwam stellen van de ge
nomen maatregelen. 

Begrijpelijk is het, dat alle Vriiwilligers een zorgza
men tijd te 's-Heerenberg hebben doorgemaakt en het 
w.as daarom niet te verwonderen, dat na 4 dagen iTuge
spannen dienst het demobilisatietelegram uit Den Haag 
met gejuich begroet werd. 

Alvorens de Vrijwilligers werden afgedankt, moest er 
nog heel wat gebeuren. Zoo moesten nog dekens worden 
ingenomen, de kwartieren worden schoongemaakt, de pa
tronen, die gelukkig niet gebruikt behoefden te worden, 
teruggezonden enz. enz. 

Ouder deze bedrijvigheid van inpakken wachtte dien 
dag de Vrijwilligers nog een grnote verrassing n.l. de 
Voorzitter der Nationale Landstorm commissie, de heer 
Duymaer van Twist, deed ons Korps de eer aan een be
zoek te brengen aan de gemobiliseerde Compagnie en hield 
een gloedvolle toespraak tot de verzamelde vrijwilligers, 
welk-e rede besloten werd met een: 

,,Leve de Koningin, leve ons dierbaar Nederland!" 
met welke laatste v. oorden allen van harte instemden. 

Later op den dag gingen de vrijwilligers "huis toe" met 
de vaste overtuiging, dat zij nuttig geweest waren voor ons 
Volk en de aanvoerders wisten zeker, dat wanneer de nood 
weder aan den man zou komen, de Vrijwilligers opnieuw 
aan den roepstem van het Vaderland zouden gehoor geven . 

Van de Administratieve rompslomp, die na de demobi
lisatie nog volgde, waarde vriend, wil ik U maar niet ver
tellen. 

Ten slotte nog dit: 
Mij kwam ter oore, dat l10l verloop der mobilisatie de 

goedkeuring van Hooger Hand had weggedra~en en d,at 
het Korps "V elu wezoom" heeft bewezen, dat de Regeering 
kan vertrouwen op onze J\lannen ..... . 

Dit alles, Wapenbroeders! vertelde ik zoo ongeveer 
mijn kennis en wilt U gelooven, dat hij nög meer wilde 
hooren over onzen Landstorm, maar aangezien het tijd en 
de siga,ar op was, bracht ik hem aan het verstand da,t he.t 
voor dezen keer nu g·cnoeg geweest was, maar dat hij 
spoedig eens terug moest komen en dat ik dan nog eens 
verschillende ding.:_n over onzen Landstorm zou vertellen. 

Met een stevig'en hunddrnk namen wij afscheid van el
kander. 

G. 

Res.-le Luitenant F. J. GOEDHART, 
Adjudant van den Commandant van het Landstormkorps "Veluwzoom" 

tijdens de mobilisatie van de 0°, 's Heerenberg. 
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Wij willen Holland houen. 

Wij willen Holland houen, 
Ons Holland fier maar klein 

Wij blijven 't hou en trouwe 
Wat ook ons lot moog zijn! 

En wie ons denkt te dreigen 
Of denkt te nemen ooit 

Hij zal ons land niet krijgen b · 
IS, 

Wij geven Holland nooit. 

En vast aan onze zijde 
Zal Holland's Leeuw daar staan; 

Die zal het nimmer lijden 
Dat Holland zal vergaan . 

Zoolang de Leeuw zal dragen 
Zijn zwaard en zijne kroon, 

Zal hij ons land ook schragen b • 
1 

IS. 
En staan naast vo k en troon 

Ons Holland zal niet vallen, 
Zal nimmermeer vergaan, 

De Leeuw staat met ons allen, 
Zal met ons blijven staan. 

De Leeuw zal Holland houen 
Zijn zwaard en zijne kroon 

En tot den dood getrouwe f b · 
B 1~ 

ewaken volk en troon. 

De wacht aan de grenzen. 

In Nederland Fascisme ? 
Men kent de historie van h eit fascisme. 
Om zich te verzetten tegen het terroriseerend optre

den van de Communisten en Socialisten in Halir , vormde 
Mussoli'lli een organisatie Yan gewape;nde vrijwilligers, de 
zoogenaamde Zwarthemden. Deze Zwarthemden 11.anu'n de 
plaaJts in van politie en leger en traden tegen de rnvol,1-
tionnairen met zoodanig geweld op, clat ren formC('lc lrnr
geroorlog ontstond. In dezen strijd verlor<'n de revolution
nairen alle macht, welke zij lang i 11 de vcrtcg-011 woordi
g,ing van Rijk, Prnvincie en GPmer>?,te hadden uitg·e
oefend, en Mussolini, - de ItaEaanseh c~ Napoleon nm 
dezen tijd - maakite zichtelf MinishJ1:-Presidm1t. De Ko
nin!g mocht blijven, behoefde ni.e ;; t.- vhrnhten. 

Mussolini - steunende op zijn logee· Yan Z1rnrtl1emden 
- bezat de macht en g1ebruikle die om i:e rcgcer<'n :~ooals 
het hem goeddacht. 

Zoo is thans de toesfand in Italië nog. Zuiver contra-
revolutionnair geweld. 

Maar druarom niet minder 1•evolutionnair. 
De schrik voor Communisten en Socialisten. 
Doch daiarbij tevens de groote dwing,e,land en despoot 

's Heerenberg 1920. 

onder wiens voeten ook het laaJtste restje van Volksvrij
heid en Volli,;sinvloed ligt vertrapt. 

Ook zijn gezag rust op geWreld en zal slechts met steeds 
grooter dwang moeten worden gehandhaafd, wil de contra
revolutionnairc dictator op het kussen blijven. 

Het is de logische consequentie van het revolution
naire beginsel. Revolutionnair,e óf contra-rrevolutionnaire 
dictatuur. Doch altijd gepaard gaande met de aanranding 
van het wettig gezag- en van de rechtmatige volksvrijheid. 

Dit is het kenmerk van elke revolutie, dat het eiven
Y.-iclit tusschen gezag en vrijheid gebroken lig,t, zoodiat de 
ongebondenheid van het vrij-zijn de Vrijheid te p1eititer 
loopt, óf dat het despotisme lrnar onder zijn hiel zet. 

De historie geeft telkens weer hetwlfc1e beeld. 
Thans schijnt het, dat ook de revolutionnairen in ons 

land voor opkomend fascisme bevreesd gaan worden. 
Of hun kwaad geweten daaFvian oorzaak isi 
Wellicht wel. Ten minste indien ooit in N eclerlan'd het 

fascisme, de contra-revolutie, zou gaan heerschen, dan is 
het aan h-en zelf te danken. 

Zij zijn de verbreiders der revolutionnaire ideëen, dat 
een minderheid de dictatuur mag uitoefenen en met gel
weld het Gezag mag verstooten om zijn wil aan de meer
derheid met wapendwang op te leggen. 



Majoor C. KONING, 

Commandant Landit:irm!-:orps "De IJssel". 

Het fascisme, dat van dezelfde r evolutionnaiTe grond
stelling uitgaat, betaalt hen me,t gelijken munt. 

Het woord van Minister Ruys de Beerenbrouck is ook 
hier weer zoo juis1t: 

,,De socialisten moeten tegen zichzeH worden verde
digd. Door het wettig gezag en door die dit gezag 
steunen." 

Breek1t de revolutie los, zooals in 1789 in Frankrijk 
en weinige jaren geleden in Rusland, dan worden de ge
matigde revolutie-mannen zelf door de radicale geguilloti
neerd of gefusilleerd. Zoo zou ten onzent 'Wijnkoop het 
werk van Troelstra aan hemzelf voltrekken. 

Maar ook indien hier de fascisten de revolutionnair,e 
theorie tegen de communisten en socialisten in pracitijk 
g·ingen brengen, zouden deze door het Wet.tig· Gezag moe
ten worden beschermd tegen de toepassing van hun eigen 
methoden. 

Het is dus begTijpelijk dat hun kwaad gewe1ten gaat 
spr,eken en dat zij gaan roepen: ,,De fascistische wolf 
komt!" 

Wat hebben zij reden om dankbaar te zijn, dat zij nog 
lev,en onder het Gezag van onze Koningin. 

W,at kunnen zij dankbaar zijn, dat dit Gezag, zich 
krachtlig wetende door den sterken steun, die het uit het 
v10lk zelf in Bijzond,ere Vrijwillige Landstorm en Burger
wachten ontvaIIg•t, geen dnim breed zal wijken voor fas
cistisch ,geweld evenmin als voor dat van de revolutie
mannen van November 1918. 

Zullen de revolutionnai.ren nu leeren ûch te lmigcn 
onder het W etJtig Gezag of zullen zij voortgaan dit te on
dermijn,en ~ 

Zullen zij g,aan inzien, wat zij ver•schuldigd z~jn nan 
de Regeerirug, omdat deze voor hen nie1t is opzij gegaan in 
'18, zoodat zij hen thans ook tegen mogelijk opkomend fas
cisme Iran bes0hermen 1 

In I.talië moeten de r,evolutionnairen thans deze be
scherming missen, wijl zij daar zelf eerst het Wet.tig Gezag 
van al1e kracht hebben beroofd. Nu k,an het hun daar ook 
niet de noodige bescherming v•erleenen, welke zij - tot hun 
geluk - wel in ons land zouden genieten. 

Want hier zal de R:.:geering ook nimmer voor fascis
me wijken. Hîer zon het fas:ismr - rn di t moge een waar
schuwing zijn voor enkele dolzinnig-en - - ook dadelijk op 
zijn weg vinden de vijfti1~·duizcml Bijzondere Vrijwilligers 
van den Landst01, 1. 

De Bij7onder Vrijwillig'(' Landr, iorm keni slechts èène 
taak. Dat is de 01wcrz,, ukt 2 handhaving van Gezag en 
Orde. 

Tege,n de reYoh1 tiouna ir 2n, c ven zen !regen fascisme, 
con tra-rrvol 1. t i 2. 

De Bijzonder .:; Vrijwillige Umdstorm ,vil rustig thuis 
blijven o·.,.1 onafgebroken voort tr· lrnnncn werken aan den 
wederopLoaw ,,-an ons uono.1,isch lc,·c,n. 

Mam· h ij zal nir dc,1 grond oprijz::n en zijn sterken 
arm opheffen i.Egen 2llen, die in deze üjde,n van malaise 
de orde zouden willen , 2rstoren en ons volk nog verder 
zouden willen afvou·-11 \·on z;~ n herstel. 

,Vil onze natio wc2r ior bloei komen, clan moet het in 
ons land rustig· b]ij,: ::n. Dan rno2t niet onmogelijk worden 
gemaald. een r rnhhaarc1igo en ee n heleidvolle Regeering. 

Dat is de gerlac:1t3, welke beft in den B ijzonderen. 
Vrij willigen Ia 11dsiorn•. 

Maar zoo is cDk in Nctledaml hE.:t krachtig Regeerings
gezag, gesteund door den Ilijzonderen Vrijwillig-en Land
storm, een waarLorg, zelfs voor de rrYolutionnairen dart: 
zij tegen fascisme beschermd zijn. 

Of zij er ooit iets uit zullrn leeren. ... . 1 
G. i;i_ BOU LOGNE. 

Kapitein W. VAN INGEN SCHOUTEN, 
Commandant Landstormkorps .. Veluwzoom" en Secretaris der 

Geweste!.jke Commissie. 

Het Huldeblijk . 
Hebben ::tllPu gc:oek cncl? 
Zijn er geen n,~ht0rblijver,; meer? 
Zoo ja, d2,t z0 dan dadelijk hun Plaatselijken Leider gaan op

zoeken en zorgen, Li at hun naam, zij het dan ook onderaan, nog 
op de lijst komt. 

Geen man m::tg ontbreken! 



s-
r-
,p 
L'S 

1e 
:Il 

e, 

is 
,n 

,n 

;e 
!r 

11 

,n 
o· ,,. 
,n 

s-
i-
vt 

p
g 

' 

Res. Ie Luitenant C. J. VAN DAM, 

Ond.-Commandant van het Verband "Vollenhove" en lid der 
Gewestelijke Commissie. 

HERINNERINGEN . 
't \Vas in den zomPi' ,:an '19, dat de telefoon voor het 

eel'st mij in vel'bin<ling l raelit nwt luitenant Van Dam, die 
in opdra<·ht van de11 \'oorzitîrr der Nat. Landstorm-Com
missie, I}lij verzoebt een 1Jijer11ko;,1st samen te Toepen van 
vooraanstaande 11ernoncn va11 verscl1illende richtingen, 
om een brlangrijke bes1n·eki11g, in te leiden door den heer 
Du,vmaer V a11 'I'wist tr hov clen. 

Binnen h,·ce dage11 was di<' \'Prgadei·ing gehouden, een 
Gewestelijke Conrniissir smnPngesteld en kon begonnen 
worden J11e+ het onriehte11 ·, an Plaatselijke Commissies in 
een Vcrl:and, <1ai. zi<'h uitstrekt tot alles wat binnen de 
grenspalen nm onze 1n·ovineie ligt ten 0. van de lijn 
Haaksbergell- Dedemsvaart 

Toen was het, clat luit rmrnt Van Dam met den Secre
buis der Comrnisf.!ics, wwutoe ondergeteekende gekozen 
werd, mrt de,1 onontliee1·Jijken 11ropagandist, den heer 
,Jalink, het geheele Yerlrnnd afklopte, om Plaat-,elijke 
Commissies tot stand te brengen. 

Buiten de omnmgrljke werkz.aarnheden van het Com
mando van het Landstorm lrnrps "Vollenhove", nam luite
nant Van Dam de ])l'Opaganda en later ook het commando 
va11 het 'l'wenb;ch Verhand op zieh. 

Hoevele avonden daaraan werden opgeofferd, hoevele 
late nachten de heer Van I>am huiswaarts keerde, weten 
zij alleen, die met hem 1iitgingen. Maar ook weten deze, 
van welk een groote waarde het onvermoeide doorzettings
vermogen nm luitena11t Van Dam geweest is. 

Mede is het zijn werk geweest, dat het Vrijwilligers
korps ,·an het T,\ entsch \ ( rband een stevige fundeering 
hêeït. 

Deze eenvoudige herinnering bij het portret van den 
heer Van Dam, van wiens samen werking ik steeds de aan
genaamste herinneringen heb overgehouden, zal velen 
doen terugdenken aan de eerste dagen uit de geschiedenis 
van onzen Bijzoncleren Vrijwilligen Landstorm. 

L. A. M. BRUGGF,MAN, 
Secretaris van het "Twentsch Verband." 

De wapens gereed. 
's Heerenbèrg 1920. 



,. . . . . . . de Regeering kan vertrouwen op onze Mannen . . . . 
's Heerenberg, Maart 1920. 
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De Hulp- Korpsen 
De Landstorm-korpsen Motordienst, Spoc,rwcg-Dic•n:-;t en 

Vaartuigen-Dienst zijn vanaf heden ook in de organi:.;atic •>pge

nomen. 
De leden dezer korpsen ontvangen dus yan nu af het :i\hand-

blad, zij nemen deel aan de Schietoefeningen en a:1n d(•n Landdag. 
De Plaatselijke Leiders hebben hun namen opgeteck(•nd rn 

zenden hun bij elke voorkonwnde gelegenheid een uitn•'.lodig-ing 
of kennisgeving. 

Willen de leden dezer korpsen zelf ook medewerk<·n om het 
noodige contact te onderhouden 'l 

~~~~~ae,;.o;◊-iO~ 0,,0.;.;C: ;-;.,,c,;o; 

De Dubbeltjes-kwestie. 
Hiermee bedoelen we nu niet de dubbeltjes, die we afdragen 

bij het teekencn van onzen n::i.::1m op het blad voor het Huldeblijk. 
We doelen op de middelen die er noodig zijn voor onze e,tra-

propaganda. 
Voor ons :Maandblad. 
Voor onze Wedstrijden. 
Voor onzen Landdag. 
De Gewestelijke Commissies hebben den arbeid. 
Ze doen die gaarne. 
Maar men late hen niet de zorgen. 
De vraag: ,,vanv. an,r moet het geld yoor cl<' actie konwn" kan 

soms zoo verlammend werk<'n. 
En het hoeft bij gezamentlijke krachtsinspanning zoo weinig 

te kosten om de noodige fondsen bij elkaar te brenge11. 
Bij dit nummer is ingesloten een kaart, waarop Jnt'Il slechts 

heeft in te vullen het bedrag z ijner bijdrage, om die dan, voor
zien van naam en adres en 2-ceuts postzegel, in de bu;; te werpen. 

De rest komt dan vanzelf. 
Wie reeds een bijdrage hedt gezonden, zorge dat "ijn k'.lart 

door een ander wordt ingevuld. 
J',frn zorge, dat de postbode in Apeldoorn a:1n dC'ze kaart<·n 

dagen lang z'n handen vol heeft. 

~~'A~~l,Ci~: ;:;;;o;o;· 

ADVERTEERT in 

De Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 
U we daarin geplaatste advertentiën bereikenl:het publiek, 

waaronder Ge U we afnemers wenscht. 

De Landdag. 
llc•C' \1-el nog geell stelli ge mcdedeeling kan worden gedaan, 

lrnn er toch op gnekC'nd wordc·n. dat de Landdag wordt gehouden 
in l- C' l:iatstC' weck van fleptC'mher. 

WiC' helpt .'.l.'.ln plannen, om dezen Landdag te doen slagen'/ 
Wc mc-r tC'11 iets origin<'e ls hebben. 
let8, da,t wij all<'cn do,'11, t•n dat wij alleen kunnC'n doC'n. 
Wie hcPft er een idre'? 
Hij schrijve maar naa,r 't bekmde Apeldoornsche adres. 
O.a. stellen '\ïC (m, voor, c•p dien Landdag een tentoonstelling 

te organiseeren van alle pr ijz('11, voor den Wedstrijd Nederlandsch 
Fabrik<.1at beschikba,ar gesteld. 

:')~0/:<C:; !'.)~.-:;f-;~~0r~~w~~~~ 

Uit onze Verbanden. 
De ·winter-Campagne i,-; geéindigcl. 
De tijd voor het houden van ·vergaderingen is voorb.ij. 
Te lang is fritelijk daarmee doorgegaan, het lengen van de 

dagen en da.armee het loskomen van den arbeid op veld en akker 
was oorzn.ak, dat velen niet in dr gclege11heid waren, de bijeen
lwm:-;tcn t(' üezoekPn. 

Toch - tot het laatst toe "-af; het ons een genot, deze verga-
deringen te houden. 

vVe wisten, dat het gevorderd seizoen voor velen een ernstig 
beletRel was, rn we verwachtten daarom geen volle zal en meer, 
maa r telkens viel ons de opkom8t mee. 

En ook, elke vergadering deed de sterkte van onze organisatie 
toenemen. 

Nieuwe leden traden toe, en Yooral het Land:-torm-korps "Ve
luwezoom" groeide f;ncl aan. 

Zelfs ,n1.a,r g<·cn vergaderingen konden worden gehouden 
kwam nien 1Ye. actie. 

De Plaatselijke Leider:-; giugen daar de zaak aanpakken, men 
zag in, dat het wachten slechts was op de te geven leiding, en. 
kwijnende Afdeeling<'n werden op nieuw op sterkte gebracht. 

Elst en Eibergen leverden het bewijs, dat ten slotte de Plaat
sel ijke Leider de man is, van wien kracht moet uitgaan en die clan 
ook bij eenigc inspanning de prachtigste resultaten kan behalen. 

De Winter-campagne is achter den rug. 
Nu komt de zomer. 
Met nieuwen arbeid. 
Schietoefeningen, Wedstrijden en Landdag vragen voorberei

ding. 
Maar ze beloven ook rijke winsten voor wie zich geven wil 

aan den bloei <'n de opbouw van de organisatie. 
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Regeling van de schietoefeningen 
en wedstrijden. 

In plaatsen waal' over een schietbaan kan w~rden be
schikt, wordt gesloten met scherpe patronen no. 1, m de an
d,ere met Margapatronen. 

Elke schutter krijgt de beschikking over 50 patronen. 
Hij schiet op eUrn oefening 10 patronen, terwijl de 

laatste 10 patronen bestemd voor den Plaatselijken Wed
strl]d, kan hij dus vier der aan dri.en Wedstrijd voor-af
gaande oefeningen bijwonen. 

Waar voor een afdeeling meer dan vijf oefeningsdagen 
struan aangegeven, is er rekening mede gehouden, dat men 
verhinderd kan zijn, een of meer del' oefeningen bij 1le wo
nen en wordJt zoo toch gelegenheid g,egeven, het aantal 
patronen te verlJruiken. 

Mooht iemand zóó dikwijls verhin'Clfüd zijn, dat hij in 
totaal geen vijf maal, de dag van den Plaatselijken Wed
strijd inbegi-epen, kan komen, dan kan de Leid1er der oefe
ningen hem toestaan zijn ACH'fERSTAND in te halen, 
mits anderen daar geen schade van ondervinden. 

Hij wordt dan, nadat hij zijn eerste serie , nan 10 scho
ten heeft afgegeven, weel' onder aan de lijst geplaatst en 
kan, opnieuw aan de beurt gekomen, nogmaals eene serie 
van 10 patronen schieten. 

Deze ge,leg·enheid tot het inhalen van achterS!tand 
wordt evenwe,l niet gegeven op den dag -nan den Plaatse
lijken W edstijd, daar geen proefschoten word-en verstrekt 
en hij, die nog patronen over had, op die wijze wèl over e,en 
aantal proefschoten ~ou kunnen beschikken. 

Op den laatsten oefeningsdag in Augustus wordt de 
Plaatselijke Wedstrijd gehouden. 

De leider der oefeningen is evenwel bevoegd dezen wed 
strijd ,te houden op een dag in September, en in heit 1alge
meen wijzigingen te brengen in de dag·en, voor de oefenin-

g1en vastgesteld, wanneer daartoe aanleiding bestaat, mits 
hij hiervan tijdig den Verbands-Commandant, den Secre
taris der Gewestl. Commissie en de leden der Plaatselijke 
Commissie en Afdeeling in kennis stelt. 

Er wordt geschoten uit de vrij,e hand, met scherpe pa
tronen no. 1 op 100 Meter, houding naar verkiezing, met 
Margapatronen op 10 Meter s·twande of knielend. 

Het materiaal wordt op aanvraag verS1trek.i door den 
Verbands-Commandant. 

De Leider der Schietoefening•en houdt aanteekening 
-vai1. de behaalde punten. 

Hij zendt de schietstaten in bij den Verbands-Com
mandant en een afschrift daarvan aan den Propagandist 
te Apeldoorn. 

Bij het opstellen der Schietstaten wordt rekening ge
houden met de indeeling in klassen. 

Voor den Plaatselijken Wedstrijd worden de deelne
mers ingiedeeld in twee klassen. 

Tot Klasse A. hehooren de schutters, die verledene jaar 
in Plaatselijke of Verbands-Wedstrijd een prijs behaalden, 
de ander schutters, dus ook zij, die -verleden jaar niet aan 
de Wedstrijden deelnamen, komen in klasse B. 

Er worden beschikbaar gesteld twee prijzen per vijf 
deelnemers. 

Voor elke klasse zijn dus prijzen beschikbaar in ver
houdin~· tot het aantal deelnemers in die klasse. 

De Leiiclei- der Schiet,oefeningen zorgt dat uiterlijk 
einde Juli bij den Secretaris van zijn Ge.westelijke Commis
sie is ingekomen een zoo nauwkeurig mogelijke opgaaf van 
het aantal deelnemers aan de oefeningen en van het ver
moedelijk aantal deelnemers aan den Wedstrijd. 

Daarna zal de Serretaris van de Gewestelijke Commis
sie maatnigelen nemen om te zorgen, dat uiterlijk half 
Augustus de prijzen voor den Plaatselijken Wedstrijd ter 
plaatse aanwezig zijn. 

Eventueele nadere mededeeling,en worden gegeven in 
het volgende nummer van he,t Maandblad. 

N.V. NATIONALE SPAARVERZEKERING 
GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT GEGROND IN 1912 

HOOFDKANTOOR : LEEUWARDEN, Zuiderplein 101. 
Telephoon 347. 

BIJKANTOREN DOOR GEHEEL NEDERLAND ------- DIRECTEUR: H. A. VERRA 

Meest voordeelig spaarsysteem, op zuiver coöperatieven grondslag, onder controle der deelnemers. 

Spaarbrieven van f 200.-, f 500.- en veelvouden daarvan. Stortingen vanaf f 3.75 en f 9.- per kwartaal 
Bewaring van alle beleggingswaarden bij de NEDERLANDSCHE BANK. 

Nederlandsche Onderlinge Eigenhuis-Verzekering Maatschappij 
Telefoon 347 GEVESTIGD TE LEEUWARDEH Zuiderplein 101 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL f 500.000 
COMMISSARISSEN : 

Prof. Mr. L. J. VAN APELDOORN, Hoogleeraar aan de Gem. Uni
versiteit te Amsterdam. 

H . BAGGERMAN, Secretaris-penningm. van het Hoogheemraadschap 
de "Vijfheerenlanden" te Vianen. 

A. COLIJN, Lid v.d. Tweede Kamer der Staten-Generaal, Burgemeester 
der Gemeente Nieuwer-Amstel, te Nieuwer-Amstel. 

F. K. Baron VAN DEDEM, te Heino. 

DIRECTEUR : 

W . FRANSEN Jzn., President v. d. Hanzebank te Utrecht, lid 

v.d. Hoogen Raad van Arbeid, te Leeuwarden. 

Mr. A. VAN GIFFEN, Notaris en Advocaat te Leeuwarden. 

J. v.d. MOLEN Tzn., Lid v.d. Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
Burgemeester der gemeente Renkum, te Oosterbeek. 

COR. VISSER, Accountant te 's Gravenhage. 

H . A. VERRA. 

Geeft uit 6 ¼ PANDBRIEVEN in stukken van f 1000.-, f 500.- en f 100.-. 

Vraagt inlichtingen en uitgebreid prospectus bii H. D. VAN DER KOUWE, Prins Hendrikstr. 18, Zwolle 
Actieve vertegenwoordigers gevraagd. 



Wedstrijd N ederlandsch Fabrikaat. 
Worden de Plaatselijke Wcdt>trijden uit den aard der :-1n.ak 

door de leden réner Afdeeling hoogstens door enkele Afdeelingen 
gecombineerd gehouden, de Wedstrijd Nedcrlandsch Fabrikaat 
gaat over de vier Verbanden van 'rwcnte, Vel uwe, Yel1twezoom 
t'n IJ sscl. 

Deze " ·edstrijd wordt ni<'t afzonderlijk ge:schotcn, maar elke 
patroon, bij de oefening<•n gebruikt, wordt bi,i dezen wedstrijd 
berekend. 

Waar elke deelnemer in het gPheel de hesehikking krijgt o, er 
50 patronen, kan het aantal 1mritc·n in de:,:pn wc-•lstrijd te hehalen, 
hoogstens 500 zijn. 

Reeds is bij de regeling ,an de oefeningen en Plaatse! ij ke 
Wedi-;trijden opgemerkt dat door de leiders ckr ~ichietoefeningen 
afschriften van de ::lchieü,taten wonkn gezondc•n ,wn clt'n Pro
pagandist te Apeldoorn. 

Bij de samenstelling dier srhietl'\taten wordt r ekening gehon
dPn met d<' indeeling in kla»sen zoodat, komen deze ,;taten binnen, 
dadelijk te constatceren valt, we]kP sehutters in klasse A e11 wie 
in klasse B geschoten heeft. 

Uit dP la.atste staat, die van den l'laab,elijkrn W<0 dstrijd, blijkt 
dan tevPns, wie in kla:sse A of B prijs,vinnaan, waren. 

Aan de hand van deze sehi0tstaten wordPn dan de deel
nemers uit de vier Verbandl'n, ,·n in de .\ fdeelingen :-\cherp en 
Marga, verdePld in clriP klassen per Af1lceling. 

Tot de ce1·ste Klai-;se worde11 gerekPnd de Prijswinnaars uit 
klasse A. 

Tot de tweede I<lasse de overige i-;chuttcrs uit Kla:sse .\ en de 
Prijswinnaarn uit IOas;;e B. 

Tot de det·,ic Klas:se de overige deelnemers, dus de »chutten; 
uit Klasse B die dit jaar g<'Pn prijs in de l'laatst>lijke Wedstrijden 
behalen. 

De beschikbare prijzen word1•11 in ev<'Jll'Pdigheid tot het aan
tal deelnemers in elke klasi,e verdeeld. 

Plaatsgebrek noodzaakt ons de vennelding van de be,-chikb:1ar 
gestelde prijzen tot een volgenü munmer uit tf' stellen, trrwijl 
bovendien die lijst nog niet volledig i:-;. 

Wij vertrouwen, te mogen rekP11en op de medPwc1·king va11 
1-I.H. Fabl'ikantc11 bi,j onze JlOging, om deze Hl'hietoefeningen en 
-·Wedstrijden te maken lot ecu krachtig middel om de organbatic 
van den Bij zonderen Y rijwilligen La nclstol'In tot hooger bloei te 
brengen. 

Aanvankelijk is dit vcrtroull'en niet beschaamd, we mogen 
dankbaar wijzen op krachtigen steun, en wij hebben gegronde 
hoop voor de verwachting, dat straki-; op ec•n algemcene mede,Yer» 
king kan worden geroemd. 

Dat we de medewerking van onze ledl'n hebbPn, ,-;preekt yan
zelf. 

We reken<•n er op, dat in de vier Verbanden minstens vier
duizend deelnemers dingen naar de beschikbare prijzen. wij zullen 
trachten het aantal en de waarde der prijzen zoo hoog mogelijk 
op te voeren. 

PIANO'S 
Enorme keuze, zoowel eenvoudige als 

meer kostbare. 
Ook geregeld voorradig 2e handsche in prijzen vanaf f 150. 
Elke piano hetzij nieuw of gebruikt wordt in huur afgestaan 
met recht van koop. waarbij aan huur betaalde gelden in 

minderir.g komen. 

Desgewenscht gemakkeliike bota!ing. 
Huurpriize-n uanaf f 35. per 1aa,· 

Bezichtigt onze zoo ruim gesorteerde magazijnen 
Vraagt prijscourant. Vraagt inlichtingen. 

D. ANSINGH & Co., Zwolle, 
Opgericht 1875 

~~~ -/4.t.tj::, 

Bijzondere Prijzen. 
De geleg<'nheid bestaat buite11 de algemeene prijzen voo ,' de 

reeds genoemde Wedstrijden om, nog cxtra-1n·ijzcn beschiklJ:i,ar 
te stellen voor bepaalde Plaatse! ijke A fdrelingen f G-e ,veste l ijke 
Verbanden. 

De Commandant van het Velum;ch Verband geeft het voor
beeld door het beschikbaar :;tellen van een \\'issel11rijs, waarvoor 
men de betreffende mederleeling gelieve te lezen. 

De Plaatselijke Leider van de Afdeeling Apelclooi-n stelt be
:schikbaar een zilveren legmeclaille voor dPn schutter, die met het 
totaal aantal patroneu de rnef':-;te punten behaalt, met dien ver
stamle, clat 1le schutters uit Klasse B 100 1rnntrn -vóó1· kl'i.igen 
boven die uit Klasse A. 

Komt du,-; b.v. een >-chutter nit de .-\..-klasse tot -!~O punten, 
maar een uit de B.-klassc tot 400, dan heeft de H.-schutter de rne
dai lle ge11·onnPn. 

Voor het Landstorm-korps "De LT ssel" is nog een Portret
Album toegezegd, met het bepalen van de voorwaarden voor dezen 
prijs wachten 1,e nog af, of mee.i:dere prijzen worden geschonken. 

•cr~P~~~~~~p,;,~,.,ogp. 

De Veiligheid op onze Schietbanen. 
't Kon z ijn, dat er ern ongeluk voorkwam bij onze i·khiet

oefeningen. 
Waarschijnlijk is dit ,nl niet, \\e zijn allc11 met het vuur-' 

wapen vertrouwt en hebbe11 den lPeftijd bereikt, 11·aarop voorzich
tigheid van ons mag wordc•n vprwacht, maar 't is toch mogelijk. 

Voor dat geval geeft de [nspecteur van dPn Vrij willigen 
Landstorm eenige aanwijzigingen, ·lie \l'c ltic·r lai•' Jl 1·nlgeu. 

"Daar, waar de schietbanen, waarop door per:-;oneel van cl"n 
Vrijwilligen Landstorm geschotPn wordt, in of in ,Je naui_iheid 
van garni,\Ot'nsplaatP<'n, ,vaar e 'Il militaire zip ken inrichting 
gevestigd is, zijn gelegen, kunnl'n de verantwoordelijke C'ommau
dantPn in overleg trede n met dt'n Chef van d1•11 G-eneei;kundigen 
dir11st ter plaatse, opdat eP n hospitaal-soldaat met vPrbaudtasch 
beschikbaar wordt gesteld om bij de schietoefeningen aa,n\\'ezi-g+ 
te zijn. 

Waar dit niet mogelijk is, drage men zorg, dat de adressen 
van in de nabijheid van de schietbaan wone11de geneesheeren bij 
ieder, die met de leiding van de schietoefeningen kan worclen 
belast, bekend zijn, opdat, bij eventueel voorkomende ongevallen, 
geneeskundige hulp binnPn den kortst mogelijkcn tijd kan worden 
ingeroepen. 

Wellicht is eene opgave dier adressen - aangebracht b.v. aan 
de binnenkant van de deksels der patroonkisten - doeltreffend." 
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De regeling der oefeningen. 
De f-'chicto!'frni1JgP11 1-.\lrdPt1 gplH 11d<'11 volg1•n ,- dP hi <·rornlcr 

aan g(}g'<'V< 1 11 l'(\.f{f' l ing. 
IT et " ·a:-; ofü, n•<·! •ri_,gdijk, die· n·_,!;,•i i Î,g Ynor all " plaa!.-;e>n 

der vie>r Verh2n<l< n Lli' te ·1 r1n0 u. ,:; ,. z >111l, 1t dan in i:11~ grooier 
f ormaat moet<•n ui :ki)ill,''1 •. n1·i.il 11,,1· ·.•di .. , 110g niet ·dlc C;pg-a
v<·n zijn himwng<•ko1n,•u. 

DiPntpngPvdgP /!,'C'Y<'II w<· ü1 dit dePl dl'l' ophR.~ de• r<•gC'ling 
voor Vt'hrn,:> t•n JJf.,,-;('] <'n g!'de!'ltel ij k ,oor Vcln,,<'1:0,im. 

l n het andci-<· dpel der oplaag wordt dP rr_g·c•1ing voor l'\\ enk 
.,:• n V t'ln we zoom opgpnom<'n. 

LANDSTORMKORPS "VELUWZOOM". 
PlaatsPn, 11·1iar ge;;<'hotPn ,1·orclt nwt ;;eherpr patronen no. 1 : 

_\_fdt'e lingpn: E 'C'. 

Lunft•1·e 11. 
O!frrlo. 

De oefeningen wo1d<'n gchonclc·n op dP si·hirthaan te Ecle. 

Afdeelingen: Bennekom. 
"î\?agf•nin~C"n. 

Renkum. 

De oefeninge11 wordc·n g-ehoud en op de schietbaan te Bcunckom 

Afdeelingen: Arnhem. 
Ooste,·beek. 
"\Yestt'1 vn,11·t. 

Leider der schietoefen ingt>n: Res. Kapt. P. VAN DER SL UI8, 
Arnhem . 

De oefeningPn wordP11 gehoudru v p de schietbanen van d en 
Zinkelrnberg b1J _.\rnnem up den i!'cn 0n 3cn Zaterclag van de• 
maanden Juni, Juli en Augustus, des middags van 3' /2 tot 51/2 uur. 

De prijzen zijn bij den wrd.strijd, den :Jen Zaterdag in Augus
tus, op de baan aanwezig. 

SIGAREN 

SERIEMERK 
prijzen van 

6 tot en met 15 et. 
N.V. 

" 
IN DIANA'' 

Kampen. 

BEZOEKT het Hotel Café 
Restaurant 

Het Wapen \Jan f\msterdam 
Deurn ingerstraat 26, 

Prima Consumpiie 
Aanbevelend, 

OLDENZAAL. 
Billijke Prijzen. 

A. WEGHORST. 

.Afdeding : Y elp. 

Leider der "eh;dcefeningen: Res. le Luit. J. ?\IETJT<'Tl Jr. 
De oefeningen word<•n gehoudrn op de schi,,tha:m H,,<'ldnrizcn 

des Zaterclagsmicldags om 5 uur. 
De prij11e11 kunnen in A ugn.sm,; w,..,r ,[ ,,n 'lw7ich! igd in den Ma

nufactmu•,yinkel van Mej. de "'ed. v. Zaan, ·n; lloüfd-,traat. 

.Afdeelingcn: Eibergen. 
Neede. 

Leiders der schieioefeningPn: Res. 2e Luit. IL J. TEN BRINK 
en G. L . L Uii\IES te Eiherg<•n. 

De oefeningen "' c,rdt'n gdwuden op de sch i,,tbaan nan cl<'n 
IlaaksbergC'nsche·weg te Eibergen, den 2den en vierden Zaterdag 
in de nrnamlen .Juni, Juli en Augustus, cles middags van 4-6 uur. 

De prijzen zullen bij den wedstrijd (25 /\ ugustus) aanweûg 
zijn . 

.A fdeelingen: Borculo. 
Ruul'lo. 

De oefeninge n worden gehouden op de baan te Borculo. 

),fdeeling: Groenlo. 

De oefeningen w orden gehouden op de baan te Groenlo. 

A fdeelingen: Terborg. 
Ulft. 
Gendringen. 

De oefeningen worden gehouden op de schietbaan te Ulft . 

.Afdeelingen: Doesburg. 
Angerlo. 
Dieren. 

Leider der schietoefeningen: Res. le Luit. J. II. BERGER, 
Plaatsel. L eider te Doesburg. 

De oefeningen worden gehouden op de Garnizoensschietbaan 
aan de Kraaksche Laan op de eerste en derde Zaterclagen van cle 
maanden Juni, Juli en Augustus, des middags van 4-6 uur. 

De prijzen zulle11 bij den wedstrijd aanwezig zijn. 

Afdeeling: Doetinchem. 
Leider der schietoefening<'n : Res. le Luit. M. J. LICHTENDAHL 

Plaatsel. L eider. 
De oefeningen worden gehouden op de schietbaan in de bos

schen van "De Kruisberg" bij "De Kilder" elken Zaterdagmiddag 
van 6-8 uur i n cle maamlen Juni, Juli en Augustus. 

De prijzen worden in Augustus geëtaleerd bij den Heer B. 
Gerritsen, Grutstraat. 

Afdeeling: HengPlo (Gld.) 
Leider der schietoefeningen: Vv. LIJFFOGT, PlaatseL Leider. 
De oefeningen worden gehouden op nader te bepalen dagen 

en uren op de schietbaan te Vord en. 
De prijzen kunnen worden bezichtigd in de zaal van den heer 

Willink. 
Plaatsen waar geschoten wordt met Marga-patronen. 

Afdeelingen: A n,lel st. 
Herveld. 

De oefeningen worden gehouden te Andel st. 



Afdeeling: Oosterhout. 
Leider der schietoefeningen: de heer I<'öLKER te Oosterhout. 
De oefeningen worden gehouden bij de UerneP nteschool op 

den eersten Zaterclag cler maanden Juni, Juli en Augustus clcs 
avonds van 6--8 uur. 

De prijzen zullen in Augustus te bezichtigen z ijn fo het Café 
van Mej. Klui. 

Afdeeling: Elst. 
Leider der schietoefeningen: G. VAN DER VEN, P laatse]. 

Leider. 
De oefeningen worden op nad<'r te hepalf'n plaat,; gehouden, 

eiken Zaterclag van 16 Juni tot en met 18 August us des middags 
van 5-7 uur. 

De prijzen kunnen worden bezichtigd in ~\ ugu;;tn» in het café 
,,Het Roosje." 

Afdcelingen : Bemmel. 
Huissen. 
Angeren. 

De oefeningen zullen worden gehouden te Bemmel op nader 
te bepalen plaats en datum. 
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Afdeeling : Gcnclr. 

Leider der schietoefeningen : J. B. R. VAN DER MEULEN, 
Plaatse!. Leider. 

De oefeningen worden vermoedelijk op Zaterclagmiildag van 
4-6 uur gehouden, hi erover zal eerst met de leden worden over
legd. 

Afcleeling: Duiven. 
Afdeelingen: Zevenaar. 

Oud-Zevenaar. 

Afde,eling: Didam. 
Leider der schietoefeningen : Res. Ritmeester Jhr. VAN DER 

POLL, Burgemeester. 
De oefenrngerr wordm1 gehouden in de zaal van den heer M. 

Raber, de eerste en derde Zatenlagen van Juni, Juli en Augustus, 
cles mir!clags van 4-6 uur. 

De prijzen zijn in Augustus te bezichtigen in het sigarenmaga
zijn van Mej. de Wed. Kuy_pers. 
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<iEDt:NKPLUT 
REGEERINGSJUBILEUM 

ttM KONINGIN W1LNEI.MINÀ 
~ /898-1923 

Schitterend uiig-e.voerde 
plaat in donkeröruirie druk 
met de portretten van alle 
oraajevorsten van~f ~rins 
Willem 1 tot Komngut-
Wilh.elmina en foto•s van 
de Nieuwe Kerk te 'Delft-; 
Àens.eboden mm a.lle~. 
gebruikern onzer artikelen. 

~ ~ = Zlm Wmklkr. 
H. .SCHUUE NOIIDHOU: 
• J,t1~1Dolsc1Jt l}opma~!J11iji, 'lfano 1725" 

ZWOLLE. 

Afdeeling: Beek. 
.Afdeelingen: 's Hcerenberg. 

Stokkum. 
Afdeeling: Lobith. 

Leider der schietoefeningen: A. M. BOSCH, Plaatsel. Leider. 
De oefeningPn wordPn gehouden in den tuin van den heer 

A. Tennissen, Tolkamer, de eerste en derde Maandag in de maan
den Juni, Juli en Augustus des avomls van 61/, tot 81 /2 uur. 

De prijzen zijn in .Augustus te bezichtigen in de zaak van den 
heer Bosch, coiffem· te Tolkamer. 

Afdeeling: Panner«len. 
Leider der schietoefeningen: .A . M. BOSCH, Plaatsel. Leider. 
De oefeningen "·orden gehouden in de weide van den heer E. 

Wezendonk, op de eerste en cler«le Dinsdagen in cle maanden Juni, 
Juli en Augustus, cles avonds van 61/e tot 81/2 uur. 

De prijzen zijn in Augustus te bezichtigen in het Café van 
den heer vYi.llemsen. 

.A fdeeling: Zeddam. 
Afdceling: Kilder. 
Afdeeling: Y arssevclcl. 
Leider der schietoefeningen: J. A. BLAAK, Plaatsel. Leider. 
De oefeningen "orden gehouden elkcn Donderdag in de maan-

den Juni en Jnli, op het plein achter de Chr. Nat. School, 's avonds 
van 61/e tot 81/e uur. 

De prijzPn zullen hij dPn wedstrijd !"Lanwezig zijn. 

Afdeeling: Aalten. 
Leider der schietoefeningen: A . H. ROTS, Plaatsel. Leider. 
De oefeningen worden gehouden des Zaterclagsmiclclags van 

3 tot 7 uur op de houtplaats van den heer J. B. te Paske. 
De prijzen zijn aanwezig bij den wedstrijd. 

Afdeeling: Lichtenvoorde. 
.A fdeeling: W chl. 
Afdeeling: Winterswijk. 
Leider der schietoefeningen: Res. le Luit. ])A LENOORD te 

Winterswijk. 
De oefeningen worden gehouden op het Voetbalveld, Waliën-

sche weg, bij ongunstig weer in het gebouw "Irene," Ratumsche 
straat, !

1 e ee1·ste en clcnlc Zaterdagen in de maanden Juni, Juli, 
en Augustus, des middags van 4-5½ uur. 

De prijzen kunnen in Augustus worden bezichtigd in den win
kel van den heer K. J. Strocs, Weurden no. 1. 

VELUWSCH VERBAND. 
Compagnie Harderwijk . 

. \fdeeling Harderwijk met Hiel'(lcn. 

Leider der :-;chietoefeningen: Res. le Luit. J. I-IULSMAN, 
Plaatsel. Leider. 

De oefeningen worden gehouden op de schietbaan te Harder
wijk met scherpe patron<'n Ko. 1, des Zaterdags om de 14 dagen, 
aanvangende des middags om 3 uur, de eerste maal Zaterdag 
26 )lei. 

De prijzen zijn te bezichtigen ten huize van den heer Huis
man. 

Afdeeling: Ermelo. 

Leider der Schiet oefeningen: W. SCILAFTEN AAR, Plaatsel. 
Leider. 

De schietoefeningen worden gehouden met scherpe patronen 
No. 1, op de b'.tan , an de f;chietvereen. ,,Piet Cronjé" te Ermelo. 

De prijzen zullen in de eerste helft ,an Augustus ter bezich
tiging worden gesteld bij den Heer Schaften'.tar. 

Afdeeling: Elspeet. 

Leider der Schietoefeningen: J. VAN BURKEN, Plaatsel. 
Leider . 

De Schietoefeningen worden gehouden met scherpe patronen 
No. 1 op de Schietbaan te Elspeet, des Vrijdags om de 14 dagen, 
des middags van 3--7 uur, te beginnen Vrijdag 25 Mei. 

De prijzen zullen te bezichtigen zijn bij den heer G. Dijkgraaf. 

Afdeeling: Speulde. 

Leider der Schietoefeningen: G. POOLEN, Plaatsel. Leider. 
De Schietoefeningen worden gehouden met scherpe patronen 

No. 1 op de Schietbaan te Elspeet, des Dinsdags om de 14 dagen, 
des avonds van 6½ tot 81/e uur, aanvangende Dinsdag 29 Mei. 

De prijzen zullen de beide laatste oefeningen op de Schietbaan 
aanwezig zijn. 

Afdeelingen: Elburg . 
Doornspijk. 
Oosterwolcle. 

Leider der Schietoefeningen: Res. le Luit. P. A. GEEL
HOEDT, Plaatsel. Leider, Elburg. 

De oefeningen worden gehouden te Elburg des Zaterdags om 
cle 14 dagen, aanvangende Zaterdag 2 Juni, des namiddags van 
3-5 uur, zoo noodig langer. 

_\.fdeeling: N unspcct. 

Nunspeet moet ditmaal, daar de Schietbaan is afgekeurd, met 
Marga schieten. De regeling wordt in het volgend nummer van 
het Maandblad opgegeven. 

Compagnie Nijkerk. 
Afdeeling: HoeYclaken. 

Leider der 'chietoefeningen: G. v. LEUVEREN, Plaatselijk 
Leider. 

Geschoten wordt op de SchiPtbaan der Cavallerie te Amers
foort, met scherpe patronen No. 1, des Donderdags om de 14 clagen. 

Aanvangend Donderdag 31 l\iei. 
De prijzen zijn bij de eerste oefening in .Augustus tf; bezichti-• 

g<?n op de baan. 
.,_.\ fdeeling: Appel. 

Leider der Schietoefeningen: D. C. BAKKENES. 
Geschoten "ordt met Margapatronen op het terrein b1j c!.e 

Chr. school te Appel op aan de leden nader bek,,ntl ie makt-n 
dagen en uren. 

De prijzen zullen in de Chr. school te bezi<:htig-•·n gesteld 
worden. 

Wertt abonné's 
Dat is iets wat 

Hii steunt ·daarmede 
krachtig mede aan 

gemaakte plannen. 

op ons maandblad, 
elk lid doen kan 
de organisatie en werkt 
het doen slagen uan de 



Afdeeling Putten. 
Leider der Schietoefeningeli : E. POLllOLJD, ~eûtie-(ornman

dant. 
Geoefend wordt op de baan van de ~chictvereeniging .Piet 

Cronjé" te Ermelo met scherpe ratron'c!n No. L \>]1 llomfonl,,gen 
24 en 31 Mei, 21 en 28 Juni, 19 en 26 .Tub, :23 •·11 fiO ;\.ugu&tus, 
telkens des middags van 5-8 uur. 

De prijzen zijn in de tweede helft van _..\ ug1rntws 1e bezi<·hti
gen in winkel van den heer G. van BOEIJEN. 

Afdeelingen: Voorthuizen en Zwartebroek. 
Leider der Schietoefeningen: W. VAN GALEN, Sectie-t; om

mandant. 
De oefeningen worden gehouden op de baan der Schietvereeni

ging van Voorthuizen, met scherpe patronen No. 1, des Woensdags 
om de 14 dagen aanvangend Woensdag 30 Mei telkens des avonds 
6 uur. 

De prijzen zullen bij de eerste oefening in Augustus op de 
baan aanwezig zijn. 
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Warenhuis RESINK & Co., 
APELDOORN. 

Telefoon 920. Telegramadres RESCO. 

Grootste en meest 
voor Gelderland 

gesorteerde magazijnen 
en Overijse! in : 

Manufacturen 
Tricotages 

Stoffen 
Cor set ten 

Gemaakte Goederen 
Babyartikelen. 

Heeren modeartikelen Lederwaren 
Parfumeriën. 

Dames- en Kindermantels Japonnen 
en Kinderjurken. 

Heeren- en J ongeheeren-Confectie. 

Tapijten. Vloerzeilen Loopers, Matten 
en Gordijnstoffen. 

Byouteriën 

Blouses 

Vitrages 

Huiskamer-, Zitkamer-, Salon- en Slaapkamermeubelen. 
Kleine Fantasiemeubelen. 

Bedden, Matrassen, Wallen en Gestikte Dekens. 

Huishoudelijke en Luxe Artikelen. 
Complete keukeninrichtingen . 

Lift naar alle Afdeelingen. 

Speciale afdeeling BEHf\NGERIJ, 
STOFFEERDERIJ 

en BEDDENMf\KERIJ aan de zaak 
\Jerbonden. 

Ziet onze Etalages. Ziet onze Etalages. 
IIIIIHIIIIIIIIIHIIHIIIIIHUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Verschenen bii Hofmann·s Muziekhandel 

1898 NEDERLAND BOVENAL 1923 
J ubileummarsch voor Zang en Piano. 

Eerbiedig opgedragen aan Hare Majesteit 
Koningin Wilhelmina ter eere van 
haar 25-jarig Regeeringsjubileum. 

Voorwaarden voor den Verkoop worden op aanvraag aan 
H.H. Muziekhandelaren toegezonden, alsmede een present
exemplaar. • Aanvragen te richten tot HOFMANN'S 
Muziekhandel. Amsterdam Amstelkade 11 , Postgiro 76633, 
Telefoon Zuid 9861. • Toezending aan Particulieren volgt 
na ontvangst postw. of storting op Giro á 60 cent. 

Afdeelingeu: Holk. 
Nijke1·kcrvecn. 
Kijkerk. 

Leider der Schietoefeninge11: II. J V c'.K DOM~EL.\.~\ n, See
tie-Commandant .Afd. Xijkerk. 

De oefeningen worden gehoudm, met Margapat'J'c,n,•11, d, 1 
Donderdagsavomls 7 uur, en des Zatenl:ige,mi,lilag-'> 3 u111·, <,m de 
14 dagen, aanvangend Do1derclag 31 ~foi ,.,, .l..1 tt•i tlag 2 .foni. 

De oefeningen op Zaterdag zijn vo,,e de k,lcn 11er .'\fö<.;eling 
Nijkerk, die op Donderdag voor rle ander,~ '.tl\lediHg, 11. 

De prijzen zijn te bezichtig0n l:,ij Jen hec1 1:. POor:TER, 
Verlaat. 

Compagnie Barneveld. 
J\ fdeelingen : Ba rnevelcl. 

GardC'rcn. 
De Glinde. 
Kootwijkerbroek. 

Leider der Schietoefeningen: Res. le Luit. D. G. SANDER8, 
Compagnies-Commandant. 

De Schietoefeningen wor<len gehouden op de baan te Barne
veld, met scherpe patrone11 No. 1, des Zaterclags om cle 14 dagen, 
aanvang 's nam. 4 uur. 

De eerste oefening wordt gehouden Zaterilag 26 ll'.lei. 

Afdeeling: Achterveld. 
Leider dei· Schietoefeningen: E. VAN DAATSELAAR, 

Plaatsel. Leider. 
De Schietoefeningen worden gehouden op de baan te Bar11 ◄ 

veld des Dinsdags om de 14 dagen, des nam1ddags van 6-8 u11 , 

D!:l eerste oefening wordt gehouden Dinsdag 29 ll'.lei. 

·~~,pf,~~,pf,~~ 

Veluwsch-Verband. 
Wisselprijs. 

Ten einde de animo in het schieten te verhoog·en, en voora 
ook de trouwe opkomst te bevorderel), stel ik voor de leden va 
opgemeld Verband, die bij den aanvang der schietoefeningen daar 
van deel uit maken, twee WISSELPRIJZEN beschikbaar, n.l. 

een zilveren tabaksdoos voor de Afd. die met scherp scbiete 
een nikkelen koffie- of theeservies met blad voor de marga 

schutters. 
De prijzen worden dit jaar toegekend aan hen, die met rle IJ 

beschikbaar gestelde patronen de. meeste ROZEN schieten, rne 
dien verstande, dat, indien op een schietdag, door mhûin_g , all 

achterstand, meerdere series van 5 patronen woeden g-r:schoteu 
slechts de beste twee series mogen meetellen. 

De wisselprijzen gaan in eigendom over, indien zij twee aeh 
tereenvolgende schietjaren, of drie maal ih het geheel z ijn ~ 
wonnen door den zelfden schutter. 

Bij gelijkheid van het aantal rozen beslist het beste laagst 
schot. 

De Verbands-Comdt. 

Apeldoorn, 15 Mei 1923. 

De Kapitei1 
F. E. KNOOTE. 
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Joh. B. T elgenkamp 
Deurningerstraat 11, Oldenzaal 

Het adres voor 
Sigaren 

Ie klas merken 
Sigaretten. 

Beleefd aanbevelend. 

LANDSTORMKORPS "DE IJSSEL". 

Compagnie Kampen. 
Afdeelingen: Kampen. 

,vnsum. 
IJssclmuiflcu. 

Leider van de Schietoefeningen: Res. l e Luitenant H. D. v. cl. 
KOUWE, P laatselijk Leider. 

De oefeningen worden gehouden op Zandberg, met scherpe 
patronen no. 1, op Zaterdag 26 l\fri, le en 3e Zaterclag in Juni, Juli 
en Augustus en Zaterdag 1 September, telkens van 3-7 uur. 

Do prijzen voor den wedstrijd zullen worden geëtaleerd in 
het Sigarenmagazijn van de firma B. J. VAN 'T OEVER, Oude
.straat. 

Compagnie Zwolle. 
.Afdeelingen : Zwolle. 

Zwollerkerspel. 
Leider van de & hietoefomingen : H. D. v. d. KiOUWE, Plaat

.selijk Leider. 
De .schietoefeningen worden geihouden, v,oor d,e beide a,fdoolin

gen gezamenlijk, op de schie1/baan bij ,,De Pelikaan", met .scherpe 
·patronen No. 1, op Donderdagen 31 Mei, 14 en 28 Juni, 12 en 26 
Juli, 9, 23 en .~O .A ugustu-s, telkem; des namiddags v>.an 6-8 uur. 

Compagnie Dalfsen. 

Afd,eeling;: Dalfsen . 
Leider der oefeningen : B. I-L VIJGE, Sectie""Comandant. 
Er zal geschoten worden te Dalfsen, o•p het terrein bij de 

,Open/bare Lagel'e school , met Margapatronen, des Vrijdags om de 
14 dagen, des a.vonds 7 uur, ,aanvangende Vrijdag 25 Mei. 

Af'dieeling : Heino. 
Leider der oefeningen : G. HARTHOIJD, Sectie..,Connnandant. 
Geschoten 1·:ordt op het Sportterrein, o,p Maandagen 28 Mei, 

11 en 25 Juni, 9 en 23 Juli, 6 en 20 Augustus,, telkens des namid
dags 6 uur, met Marga. 

1De prijzeri zijn in de eerste helft ,van Augustus te hezichtigen 
in den winkel rnn den heer HOPPBN. 

Compagnie Raalte. 
Afdeeling0n : Heeten. 
Leid-0r d€~' Schieto-efeningen: W. P. J. FLSELIER, Plaat.s-e

lijk Leider. 
IGe-&cili.oten wordt •O'P het terrein bij de 0. L. sClhool, met Mar

gapatronen, o-p na-der aan te geven dagen en uren. 
LDe regeling voor Raalte en Luttenlberg volgt in het volgend 

n 11Jl1lller. 

Oompag·nie Diepenveen. 
AfcleelingP11: Diepenveen en Lettele. 
Geschoten wordt met Marga bij Café ,,De Lind~boom" te 

Schalkhaar, o-p Zaterdagen 2, 16 en 30 Juná, 7 en 21 Juli, 4 en 28 
Augustus, des midrlags 3 uur. 

In Augustus zullen d·e prijizen bij de oofeningen aanwezig zijn. 

,A!f'dooliing: 01Fi . 

Leider der oMeningen : Res.-Luitena,nt W. VAN GORSSEL, 
Scctie-Go!DlID!andant 

,Gechoten wordt met Marga, op het oefening;;;terrein ,van den 
Gew. Vrijw. L:m<l.sto-rm op Woensdagen 13 en 27 J ·uni, lil en 25 
Juli en 8 Augustus, des middags van 7-9 uur. 

In Augustus zijn de prij•zen op het oefeningsterrein aanwezig. 

Af'deeling: Wljhe, 
Leider de,· o"feningen,: Res.-Luit. W. VAiN GORSSEL. 
Ge5ehoten ,,,ordt met Ma-rga in het Gymna.stieklokaal der 

0. L. school op Woensdagen 20 Juni, 4 en 18 Juli, 1 en 15 Augus
f,UB, van 5-7 unr . 

De prijzen zijn in de eerste heLft van Augustus te lbezi.CJhtigen 
bij d-en heer C. V1\N DILLIDN, Boekhandel. 

Compagnie Deventer. 
Mdeeling: De,1enter. 
Leider deL" Schietoefeningen: A. OLTHOF Czn., Plaatselij•k 

Leider. 
iDe oefeningen worden gehouden O'P de schiet:l>aan, met 

scherpe patronen No. 1, op Zaterdagen 26 Mei , 9 en 23 Juni, 7 en 
21 Juli , 4 en 18 Augustus, telkens des namiddags om 4 uui-. 

De prijzen zijr.. te bezichtigen in de eerste helft van Augustus 
in het g~bouw ,.St. Jozeph''. 

Compag·nie Gorssel. 
.Afdeeling: Bathmen. 
De regeliug dêzer Mdeeling volgt in het Juni-nummer. 

Afdeelingen: Eefcle-Gorssel. 
Harfssen-Almen. 

Leiders v1an de sohietoef'eningen : T. B-OSCHLOO en J. 
l,BUR, Plaat.lelijke Leiders. 

;GesClhoten ·wordt met ooher,p,e patronen No. 1 op de Sohie,t/baan 
1>ij de Tol te Gorssel, op Zaterdagen 26 iMei, 9, 16 en 23 Juni, 7 
Juli, 4, 11 en 18 Augustus van 5-7 uur. 

De '.Prijzen zijn te oorzichtigen in de eerste helft van Augustu~ 
bij die Plaat.lelijke Leiders . 

Mdeeling Warnsiveld schiet met Zutphen. 
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Foto-art i k e Ie n Bi osc open 

Films 

Projectie-toestellen 

Corn. J. Haeck Jr. 
\Joorstraat Zwolle 

•-------------■ 
Compag·nie Lochem. 

Afdeelingen: Ban·hem. 
Lan'11. 
Lochem. 

Leider der SchietMfcningcn: Rei;. le luit. W. IUnT ER, Com
pagnies-Commandant. 

Geschoten wordt op de i;chirtbaan te Vorden met :,;rherpe 
patronen no. l, des Za tenlags om de 1+ dagen, Yanaf 26 l\'.Cei. 

De prijzen zijn ter bezichtiging in dP tweede helft van Augus
tus in het Sigarenmagazijn Ua1>;seloo, l'IJolenstraat Lochem. 

Compagnie Zutphen. 
Afdeeling: Brummen. 

Leider der Schietoefrningen: s\. Y8RNEXD.L\L. 
De oefeningen worden gehouden op dr baan van dr ::ichiet•

vereeniging "Willem Tell" aan llen Eerurekschenweg onder den 
Engelenburg, met scherpe patronPn no. 1. op 26 :\[ri, 9, 16 (•n ~O 
Juni, 14 en 28 Juli, 11 Augustus e11 1 SPptPmbn· ,•an 2-6 uur n.m. 

Afdeelingen: Zutplwn. 
1'' a rnsvelcl. 

·wordt opgenomen in lwt Juni-nurnmrr. 

f'ompairnie Voorst. 
Afdeelingen: Terwolde. 

Twello. 
Voorst. 
Wilp. 

Leider drr Oefeningen: Kapitein .J. KETTJ .K<L 
Geschoten wordt op de :,;chirthaan te Deventer, trgrliJk met 

de Burgerwacht Yan Voorst, met i;chPrpc patron1·n no. ] , den Per
sten en derden ,Yoensclag van l'lkr maand, dPs middags YaJl 5-7 
uur. 

POSTZEGELS 
in pracht-exemplaren. 

50-70 °10 beneden cat. Yvert. 

Vraagt zichtzending aan 

P. Servaas Smits, Deventer. 
Prijslijst voor Nederland en Koloniën 

gratis franco. 

Afdeeling: Klannbeek. 

Leider der oefeningen: P. G. S.\ GER. 
Plaatsel. Leider. 

(;-esch ten wordt met l'llarga op de Rchictbaan bij de molen van 
den heer PlJX.,-\PPEL, op Woensfagen 30 )lei, 13 Pn 27 Juni, 11 
en 25 Juli, 8 Pn 22 Augustus. 

De prijzen zijn te bezir-htigen in de enste helft van .\ugustus 
in het café van den heer G. PIJN ,\PPJ~L. 

Afdeeling: Teuge. 
Leider der oefeningen: ll. Y AN E;-,PEN, Plaatsel. Leider. 
Ueschoten wordt op Za tenlagpn !) Pn 23 Juni, 14 ell 28 Juli, 

11 (•n 25 Augustus, des namiddags {j uur" 
De 1>rijzcn zijn in de eerste helft van .\ ugustus te hezid1tigen 

bij den heer ,J. ,f. v. d. 'iVorp. 

f'ompag·nie Apeldoorn. 
Afdeeling: .\ peldoom. 
Leider der Schietorfoningeu: Hes. 2e Luit. ,J. KOL D EXTIO

VEN. 
l)e oefeningen wordrn gehouden op de ~,chi(0 tbaan met scherpe 

patronen no. 1, des Zafr1·!1aµ;s 26 ]\[pi, !) Pil 23 Juni, 7 !'Il 21 Ju1i en 
4 !'11 18 Augustus. des rnidd:c1,g,,; van 2--S inH·. P \ t•m1 ;,,11 '. '(h)L' hen 
die des Zaterdags Yerhindercl zijn, gelegP11lw 1,I _g;cg(•\'Pll up ,Yoens
clagen 30 :i\Iei , 13 en :!7 Jnni, 11 P Ii 25 Juli, 8 en 2.2 An~astu~, des 
middags na 6 uur. 

Afdeeliug: BeemtP. 
Leider der Rchietoefeningen: J. L. \MPE, Sectie-Comman,lnnt. 
Ueschoten wordt op het erf van den heer D . .T. SpijkPr. met 

Marga, op Zaterdag 26 :i\fri, 16 en 30 Juni, 14 en 28 Juli, 11 en 25 
Augustus des nam. van 2-4 uur. 

De prijzen zijn in de eer1-;te h('lf( Yan Angustu,; aaml'<•zig. 

AfdreliI'.g: Loenen. 
Leider der ot>fcningf'n: ,J. 11. W .\XSIXK, Spdic-Commawlar,f. 
De cefeningPn word<•n p:l?houdcn clen eersten Pil der'en Don-

derdng in de maancleu .l uni, Juli !'11 Augustus de;.; aYonds vanaf 
7 lllll', 

De prijzen zijn in de eersll' helft van Augm;tu;; t C' bezichtigen 
in den "inkel van den h('('r ,T. Van !Iensbergrn. 

Hotel-Pension Café-Restaurant 

" 
HALFWEG" 

D E LUTTE bij Oldenzaal. 
Boschrijke omgeving 

Prachtige \7ergezichten . 

lederen 

Lommerri jke tuin 
Zondag CONCERT. 

Aanbevelend, G. J. SCHUTTE 

Compag·nie I~pe. 
Afdeelingen: Epe. 

Hattem. 
Heercle. 

Leiders der Schietoefeningen: P. CLASIE, ,J. W. NOORD
MAN en 11. VAN KEULE}l, Plaati;el. Lrider:-;. 

Ueschoten zal worden met scherpe patronen no. 1, op de Rchiet
lnan in de Legerpbats Oldehrork op Zate,·<lagen 2, Hl Pn 30 
Juni, 14 ('Il 28 Juli, 11 ('Il 25 Augustus, telkens drs namiddags 
vanaf 2 uur·. 

De plaatsen waar de prijzen ½ijn tP hezicMigen, wordt nader 
bekend gemaakt. 

Afdeeling: Vaassen. 
De groote afstand is oorzaak, dat Vaassen thans niet met de 

ander ,\fdeelingen van de Compagnie Epe kan samengaan, maar 
op nader aan te geyen tijd en plaats met Marga zal schieten. 
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DE BIJZONDERE VRIJWILLIGE LANDSTORM. 
MAANDBLAD 

VOOR 

de Leden van 
Landstorm 

den Bijzonderen 
1 n Ov e rij s se I en 

Vrijwilligen 
G e I d e r I a n d. 

(Omvattend de Verbanden van Twente Veluwe. Veluwzoom en IJssel.) 

Abonnemen,t,;,prijs: zelf te bepalPn, 
doch niet lager dan f l plus innings
kosten, bij vooruitbetaling. Voor de 
ledl·n in de vier VerhantlPn .speciale 
voorwaarden. 

.\dres voor Redactie en Admini~tratie: Adverteutiën 40 cent per regel. 
Bij oontra-0t la.ger. F. J ALINK Bz". 

Apollolaan 13 Apeldoorn. 
Inzending van advertentiën voor 

df·n Lsteu >'4ill elke ma.and. 
Telef. 9~8. 

Postrek. 34636. 

Naar Apeldoorn ! 
lu het I.J:.s:-whl'rlmnd \all dt•u Bijz. \"1•ij,,. Lall(btonn 

1s hl't plau g-erij])t 1'Pll Landdag tP org-aniset'ren. 
Een gclegp11JiPid llus \\ aar (lp in èén opzi<·ht althans 

gel ij kgt1zi ndeu l'lknud<> k 11rn1 •11 ollt moPtP!l ! 
Î'c>11 in Oll\\Hllkl'lh111·p h-01n, :Htn ltl't \'acle1 land <>11 

YorstPnlrnis! 
~:{•n 111 liefdt> ,·001· dt IH'\\ nri11g onz,'r \'olks, ri.ilH•dp11 

en Il ·ht~11! 
E{•n in tuwijüi11g ,·;111 d<' lwsd1ermi11g Yélll onzPn 

gel>ourtPgT01Hl '. 
Ook hr t Yt>1 lrnnd \'ollPnlioYl', tot \\'iP11 hc>t ,·przoPk 

1~,\a.11 aan hPt \,· isb1gp·1 ,· 1 11 d•t.l'll dag nwtlP te \\Pl'k<'n, 
\\ il too 1P11, dat "ij IÎ<'t a<'lilt1 rstaa11 in dP l>e111igi11g ntu 

• 1· \. . , 
011 1 ... t ...,_ ,.... < -:, ~ ,. J.-• 

l'lnro, 1 zal c J slP1·hts Pl'll <'11kPle OJ)\\ ~ kki11g· 11oodig 
7:jn u,11 l1011dt>rclt-11 ook uit 011s \·et·liancl 1P dol'n dP•l•IPHk'll 
aan r1ezP grooh,1·lH' l1ptoog·i11g. di<' nllen'Prst zPkPr, zal gpl 
dr II onze gt>lif'l'cll' Ko11ind11 die ook d.'1it1· ,·E J'\\ a1·ht kan 
\\ orde11 in hl't .i1tl1el.iaar Ilari't' n'gPPring. 

In l'en der [)arkL1 11 ,,rn ht>I Paleis op 't Loo zal dPZ! 
La ddag plaats Yi11dr•11, 

\

0

!'l's<·hille11clr: sJH'Pkl'rs, \\ aal'o11cler \\ aa1·s(·h ijnlijk 
z':ij1w J<:xeel1P11ti1• cJp ~Ii11istP1' ,·all Oorlog l'll ,an OndPr 
\\ ijs, Km1stPll P,1 \\' 1l'11sc·l1a1JpP11, diP daartrw \\'Pnlen 
<Hllll-\'PZO<·lit, zulln1 h1•t \\OOl'd \"OC'J'l'JJ. 

~lilitairP \'aanlig-.lH•iclsspPlen zullp11 ,,onlPn gehouden 
\HH!l'Yoo1· liL•lm1grijke ])ri.iz<>n door helang-;tellrnclP11 \"HU 
onzP organi:-mtiPs, zijn lies<'hikhaar gpsteld. 

Extra-tr,•i lH'II zn llen hij gp110egzame dPelnarne c]p he
zoekers 1uw 1· l'll van • \ 11c>lcloorn hrrng·eu ,·001· Olll-\'PY<'CI' dP 
lwlft ,,rn dpn kost])l'ijs. 

. J>it is nu PPlls een dag \Yaarop al onze BijzondPre \'rij
wdl1~·ers kum1<•11 geniett•n,. want lwt aange1rnmP zal 111Pt 
het nuttige g-epaard ku!llH'll gaan! 

Bijzonderheden daarn1,1trcnt vindt men eldel's in dit 
nurnmer nm het Landstormhlad. 

Daarntn, allen zoo,·<•el rnog-Plijk op nam· ApPldoorn 
op 7-atenlag 29 ~eptllmliPr! · 

\'p1•z11im niPt om (' 01rn1iddPllijk o]) te gen•11 hij (T,\ 
S('die- of VPrlJmHls-( 'ommanclant 

\ IL•11 met ons nam· .\peld oor~1. naar 't Loo! 
C:11 ook daa,· onzP Yorstin 11' huldigen! 

l)p ~l'(·J'eti-nis van de Ge,\·estelijke Com111issiP 
in lwt \ 'erband "YollPnlJoye'' 

Blokzijl 17 Aug. l!J:?:3. H .. J. BPL'l'EN. 
GiC"'"~~~~;.c~:,c~c,.::i.;o;,o, 

Is 't noodig ? 
Is lwt wel noodig·, dat "·p ons zóó clrnk maken voor 

den B. Y. L.? • 
In 't begin, in rnrn en 'Hl, zoo zeggen velen, toen zagen 

we het gevaar voor reYolutimmaire woeling\~ll. 

:.laar dat ge, aar is simb /l;I'\\ Pkc>n . 
. ·u hl'Pft <le B. Y. J,. g;c •u l't>clPn llH:'€ va11 l1Pstaan. 
llnaro111 is alle moeitP, danrnan hPstPPd, zijn alle kos-

ten, daarvom· g·eurnakt PPI voudig 1111t(Ploos. 
E,· gplJPurd toeh niPts! 
b diP l'PdPllP('l'ing· \\'Pl ;11ist? 
lil'n, diP z00 sprekc>1i, \'PI'\\ 'jzp11 \\P n1u11· \\at g-elH'1nt 

Ylak O\"Pl' 011:,-p gn'11>,. Zip n;wr I>11itsdiland. 
Lpt op dP11 \\ anhopigp11 toPstand, dH' daar is ingp. 

ll'PdPII. ' . 
f'1w1· kan ook I lk oogP11blik lwt p1•gsfE \\onlP11 ·Pr

\\;l(']i(. 

E11 a]s dnnl' dP lmrncl uitlm•ekt, 'Il onk unar •.rn,-; 
land cln•ïgt O\ t t 0 slaau, llJOPtf,11 \\'ij i1nn onvoorbel'eid 
Sl:l.tll? 

.-.!...r...!. -r. ' , ! , l .a: 1 U t , 1 b d 1} l d - cl :"'I t. 4 
1 (.)} 

B. \ ... ,11•i g1-nd I oodzakel1.iJL 
1•:l' 1 ~ 1i ,!ÎPt te , Pt' 1 ,, onlt 11 1 i.?;edaa 1 0111 li° l' Jl'g·ani 

snti1' i11 1,· IP t,, 'ouclen. 

.cyc-,_,o;.o:~~~'%'0"'dJk>.;O~~..q;o~~ 

Alles in orde ? 
Isa Ic~ 1 1, i·1 oidt. 

. ~\\•, Id ·11 LlKP plaats <lP Plé•:ibelij!"1• Landdag-('orn-
11ss1l . 

Doe11 dP lulc 11 allen !11m h1•st, PPII zoo grnot mog-Pli.ik 
aantal lwzopk 1 r-; op "het Lo,·· te li!'e11gp11? 

Zijn de lî11a11l'ië11 g·en•g1•ld? 
l)p lJP\1 es.tc>lijkP f'o1mnissies. kunnen Pil "ille11 , ee1 

cloen. 
I)p P1·01,a.ga11di,-.t st •li zid1 g>ehePI clisponibt'l. 
..\lanr/zij k111111,•11 niPt allPs doen! 
Zij k1rn1w11 zoo weinil-\· d<iP11. 
IIPt meeslt', het liPlm1g!'ijkste \\'erk blijft \'Oor onze 

lEdPn Pil 111111 PlaatsPlijkP LPidns. 
I 1 un +aak is het, tP zorgen ,·001· ep11 o, en,·eldigenden 

sfroo 11 Yan lièzoeker:-;. 
f>ip taak is moeilijk. 
\Y P \Tagpn \'eel, ,{-e- ,,·pf e11 hP~. 
~laai· ook het is e<'ll danklia1•p taak. 
EP11 goc>d g·c--laagdP Lai1ddag komt onze· Ol'g-anisatie 

fpn goedP. 
Do('t haar \\'i1mP11 aan lJetePkPnis. 
1'cH!!1t haar rel'ht oJJ Pen goede plaats in de maa,t

s~hapJJ1J. 
. Ye.;tigt de amHlaeht YHB ons \'Olk op (lp groote kracht 

dH' nm hêlèll' kau uitgaan. 
YPl'sterkt hPt Ye1·h·o11\\ l'll in de toekomst bij alle 

0 ·evm·p11 die dreigen ' · 
.... 

1

Gc>eft om; zelf yp;·fron \\·en in onze 01·o·anisatiP en rn eer 
zekerheid in ons optreden. ,., 

- Daarnm de weken, die ons nog re,;ten, goed be-
steed aan een kral'htige propaganda. 

Dan brengt de Landdag ons verrnssino-en iu meer 
dan één opzicht. '"' 



Verband Vollenhove. 
Dit 111unmcr van ons "Maandblad" wordt óók gezon

den aan de leden Yan het Verband "Vollenhove." 
De Gewestelijke Commissie uit dat Verband was -van 

oordeel, dat onze mannen uit het Noorden van Overössel 
gaarne naar Apeldoorn znllen komeu om den Landdag· 
mee te maken en we zouden ze daar niet gaarne missen. 

"\Vie in 't begin van 1919 de propagandavergaderin
gen in "Yolle11h0Ye" heeft meegemaakt, wie daar heeft 
gezien, hoc vol geestdrift nrnn zieh hij den B.V.L. liet in
schrijven in Yéél grooter aantal clan we hadden clm·,-en 
hopen, die zou het ge,·oelen als een gemis, wanneer g·een 
van die oude bekenden straks op het Loo aanwezig· was. 

Daar zullen, als aJ de leden komen en hun Yrouweiî; 
meebrengen, dorpen sehier lecgloopen, zóó groot zijn de 
Afdeelingen. En 't zijn Afdeelingen die g·ezien mogen wor
den. 1 

De stoere mannen van Staphorst en Rouveen, met 
Nïeuwlenzen samen een sterke Compagnie vormend, ze 
komen natuurlijk allen en de Voorzitter nm de Kationale 
Landstonn-CommiHsie, die nog steeds met Hterke banden 
zich aan de beYolking van "Vollenhove", van Staphorst 
en HonYern in 't bijzonder, g·ebonden gevorlt, wil ze e11 
ook uiet missen. 

Hasselt en ½wartsluis met 1Iastenbroek, Genemuiden 
met Port en Kramer aan 't hoofd, Stad en Ambt Vollen~ 
hoYe, Blokzijl, Voo1·zitter en SeerPtaris der Gewestelijke 
CommiHsie Yoorop; Kninre en ck alti.id zéér enthousiasti
sehe Olclenrnrkers, 8teenwijk, Steenwijkerwold en Wanne
pen-een, 7R \\·ordrn a llc verwaeht ell wie ze straks op '1 
Loo ziet aankomen, de kolossale figuur Yan Kapitein 
Buys aan het hoofd, kan zich zoo eenigszinH indenken, 
hoP znlk ren Yerhancl gewieht Yan beteekenis in de se-haal 
legt. 

I1~11 clan Urk nog! 
De reis zal Yoor Frk moeilijk zijn, maar toch, we zn•l

le11 trac-hten den t i.icl ,Tij te maken om eens met onze 
erker rnanne11 tr kornrn ])raten, want het Ver,bancl Yol
lenhoYc wncler l'rk zou !oeh nog den indr11k Yan een in
Yalicle maken. 

Vollenl10Ye! we waelüPn lT op den Landdag·! 

Gerrit Slof. 
UPni t Slof is een beste k erel. 
YriP11delijk e11 aangenaam iu den 0111g11ng, kan hij 

m et iedPreen OJ)sehiete11. 
frdereen houdt nm hPm. 
In grnote dingen kau op l1em gerekend \\'Ol'de11. 
Trn1m als gond, houc11 lii.i wat hij heeft beloofd. 
Uij was e011 vnn ck eersten dir zieh liet insrhrij·v~n 

als lid ,·an den B.Y.L. 
E11 als het onYerhoopt tot wobilisatie komt, clan zal 

hij een Yan de rerste11 zijn, die zieh aanmeldt. 
GPnit 8lof is cr11 prnc-htkerrl! 
:\laai· - hij hPPl't éón leelijk g·ebrek. 
fo kl<>inighedr11 is hij wel ePns ,,·at achtPlooH. 
\\'e merken dat telkPn;;, ook in onze orga1L;;;atie 
H()uclen we er11 ,·rrgadering, rlan komt hü 1•iet. Lnter 

lili.ikt , da1 hi.i \\-rl had willrn komen, maar hrr lieef1 Ye1·
~"t<'11. 

Z,10 ::,1cit het ook lllL', (lp s<·hiPt<,cdening-en f'll \\',0 dst !'ij
.: 1 f1 il . 

Latp;· ,icdl hij p;• Si•i.it Yan, ma:,~· clan is hf't te laat. 
'l'cwn ous l\laandl>lac1 nitk,,·a,111 nam hij zieh voor, ;;i.iu 

aarnkPl in de kostc,11 naar .\ JJC'lcloorn te zt>ndrn, rna:1 r hij 
moP1 hPt JJ<'1g clo(-11. 

Il ij Yerz11irnde, dP ,·ergad<>ring te bezorken waar ge
kgPnht>id werd gpgeyen, de handtPekening· ie plaatHen 01> 
hrt Hulclrhlijk aa1i ll. ).I. clr Koningin. 

l)p Plaatsel. -LPirlPr, dif' lwrn t\\·ee, drie kc>er bezocht, 
trol' lwm nipt thnis, zooc1at zijn handlr<>kening op <lat 
Hnh•clhlijk ,Yordt gpmist. 

Ik Landdag daar \\'Ïl hij hee11. 
Z'n \TOll\\' g·aat mrt hem mP<le. 
:\!nar hoe zal dat gaan ? 
,\ ls z'n \TOll \\' hrm rr nic•t tPlkens aan herinnert: ,,g·a 

' 
nu je lecle1i- en introcluctirkaal'l aa1wragen, ga insignes 
en spoorkaartjes bestellen," clan stelt hij ook dat uit Yan 
dag tot dag. 

Totdat eiiidelijk, meer clan half in de maand Septem
ber, er haast ac-hter gezet moet worden en voor hem allóén 
nog een aanvraag wordt ingezonden. 

Zoo maakt hij het zijn Plaatselijken Leider ,Yel eens 
moeilijk. 

mu gpeft ons in Apeldoorn dubbel werk. 
'roeh zouden we hem niet gaarne willen missen. 
Gerrit Slof heeft een gToote familie . 
Laat hij -- en zijn farnili(• - nn eens 1,reken met die 

verkeerde ge\\·oonte en dit.maal op tijd zijn. 

Onderscheidingsteeken. 
])e Centrale Landdag-Commissie heeft gellleend, als 

Yoo11waarde Yoo1· het bezoek aan den Landdag 1.e moeten 
stellen, dat allen een onderschcidingsteeken dragen. 

De leden een Insigne nm hlauw email, waarop, Yer
zi1vercl, de lett.Qrs B.V.L., op Oran.ieroset, de introducée's 
een YerzilYcrde Penning- met de beeltenis van H. 1\T. cl0 
Koningin, eveneens op Oran.ieroset. 

Het insigne kan ook zonder roset g·eclragen worden. 
\\r(' zonden deze Insignes en Penning·en gaarne gratis 

aan onze leden Yerstrekken. maar moeten dit nalaten om 
de hoop;e kosten. , 

Immrrs, bij meer clan zevenclnizencl leden in de vijl 
Verbanden zouden de Insignes alleen op een goede twee
duizend g·ulden komen, en zóóYer reiken onze middelen 
niet. 

Daarom moet de kostprijs \\'orden berekend, d.i. Yoor 
het Insigne met roHPt dertig·, Yoor den Penning met roset 
vijftien rent. 

Dit iH trouwens geen onnoo<lig-e uitgaaf. 
"Wie onzer draagt straks, hij de komende !'eesten, g·een 

Oran.ief 
Ieder moet toc-b Ûü:tn.ie :urnHc·ha Efen en draagt men 

nu op cle feesten het Insigne, clan is teYenH duidelijk, dait 
de lie[cle voor het HniH van Orn11je, Yoor H. :M. de Konin
gin, dieper gaat, en men niet alleen voor Haar wil feest
vieren, maar ook herPicl is, zi(•h voor Haar te geven. 

Daarom, al onzr leden strnlrn zich getooid met het In-
signe nm den B.V.L. op Oran.ieroset! 

Hoc krijgt men nu dat Insigne '/ 
Door het bij den Plaatselijkpn Leider aan te vrng·pn, 
Stellen we vool' de- bezoekerH van den Landdag het 

dragru van hP1 J nsigne of de Penning als voorwaarde, 
daarnit Yolgt nat11urlijk niet, dat \\ie Yerhinclert is, den 
Landdag- te gaan l)ij\\·one11, g·een lm,ig·ne mag dragen. 

Uiterlijk 25 A nl,!.'ustus zorgt iedere Plaatselijke Leider ]) 
dat de bestelling voor zijn leden aan het bekende a1che8 
te Apeldoorn is ing·ekomen. 

27 Augustus hopen we clan met de verzending te be
g-innen, woclat mei1 overal op Koning·inneclag eH Yolgende 
feestdagen de lnsi1-,'71e;; en Pe1mingen kan dragen. 

Nn make mc>11 ,·an den Plaatselijken Leider geen 
llideJ'! 

leder, die een insigne, epu Penning·, een 'l'oeg-an,gH
kaart ~lls lid, P<'ll Introdt1etiekaart, ,een HJ)oorkaart.ie 
\\~ensl'ht, sl'hrijve op een stnk papier zijn naam en adres, 
de imam nm zijn Introclneée, he1: aantal Insignes, Pen
ning<>n , 1:-;poorkaal'l.ies, Leden- en Introdudiekaarten, dat 
hij Yrrlangt. doP dat met het heclrag- der InHignes, Pennin
g-en e11 Npoorkaart.iPs in een envelloppe, en hrzorg·,e cli,e 
aan lwt lrnis Yan den Plaatselijken Leider. 

DC'ZC' zol'gt Yo01· de rest en alles loo1Jt als gesrnee,rd. 
Kat unrlijk stPllrn we niet als eisch, dat ieder vóór 2:'l 

Ang-11sh18 zijn amwrnag indient. 
·wie paH half Se]Jternher kan beslissen ol' hij gaan zal, 

behoeft nirt Yóén· dirn tijd aan te Yragen. 
Maat· in het hrla11g van clr goede onlr is het clring·end 

noodzakelijk, dat alle aanvrag·rn zoo vroeg· mogelijk in
komrn. 

).fol'ht iemand llic>t in de gelege11l1eid zijn bi.i den 
PlaatsPl ijken Leid Pr aan te, Yragen, hij kan het óók 
rec·htstrec>ks in Apeldoorn doen, maar Yoege dan 10 eent 
exfra voor J)OL'tkoHtPn hij. 



Toegangsbewijzen. 
Niemand komt op het terrein Ya11 den Landdag zon

der toegangskaart. 
Deze kaarten worden gratis ve1·strekt op aanvraag 

door tusschenkomst van den Plaatselijken Leider. 
Ledenkaarten komen op naam, op introductiekaarten 

wordt zoowel de naam van de(n) introducé(e) als die van 
het lid, dat de lrnart aaiwraagt, vermeld. 

Alle kaarte11 dragen bovendien de handteekening 
van den S ecretaris der Centrale Landdag-Commissie. 

1\Ien vrage \'Ooral tijdig de kaarten aan. 
Onze Plaatselijke Leiders behoeven niet zuinig te 

zijn op Introductiekaarten. 
\\' e ziPn op den Landdag gaarne al onze leden. 
":.laar eveneens \·erwachten ,ve er de vriendinnen en 

de vrienden van den B.Y .L. in grooten getale. 
En de beoordeeling, of we met een vriend te doen . 

hebben, laten we aan den Plaatselijken Leider o.-er. 

Extra-treinen. 
Ziezoo, de regeling is klaar! 
Extra-treinen van Oldenzaal, Winterswijk en Zwolle 

met de toe,·oer uit Steenwijk, Coevorden, Ommen, En
schede, Aalten-YarsseYeld en 7,eyenaar - ze hebben heel 
wat hoofdbrekens gekost en daar zal nog heel wat arbeid 
bij komen, eer 't 2D Septemher is - maar ze knnnen dan 
nu toch rijden - als de reizig·ers er komen. 

Is het waagstuk niet te gTooU 
Zullen er voldoende reizigers voor zijn <j> 

Xurks zegt van niet. 
Hij meent, dat er van den Landdag niet zoo heel veel 

terecht zal komen, omdat onze mannen niet komen en de 
Vl'0ll\Yell thuis blijven znllen. 

Maar Xurks weet er niets Yan! 
Hij kent de B.Y.L. niet! . 
Hij heeft het niet meegemaakt, hoe de simpele mede

deeling vai1 lwt plan om een Landdag te houden allerwege 
met instemming is onh·angen. 

En daarom beschouwt hij het als een roekelooze on
derneming, wat wij zonder eenige aarzeling aandurven. 
het doen rijdeu Yan zoovele ex1tra-treinen. 

Alleen Yoor den trein Arnhem- Het Loo zien we geeu • 
kans. 

1.:-it dien hoek komen er zóóYeel op eigen gelegenheid, 
dat het aantal reizigns niet voldoende is voor een extra
trein. Toch doen we ook Yoor dezen hoek een poging·, om 
de reiskosten te verminderen. 

En nu - de kosten. 
De prijzen Yanaf de YPrschilleucle stations naar Het 

Loo EN T.E:ltPG zijn als rnlgt vastgesteld: 
3r klasse 2c klasse 

Oldenzaal 3.30 4.95 
Heng·elo 2.85 -J.:30 
Borne 2.65 3.95 
Zenderen 2.50 3.75 
CoeYordeu 3.85 5.~0 
Gramsbergen 3.60 5...10 
Hardenberg 3.35 5.05 
Bergentheim 3.15 4.75 
l\Iariënberg- 3.- 4.50 
Vroomshoop- Den Ham 2.80 4.20 
Y riezen Yeett 2.50 3.75 
Almelo 2.25 3...10 
·wierden 2.05 3.10 
Rijsse11 1.80 2.70 
Holten 1.-15 2.20 
Bathmen 1.10 1.(j.'') 

ColmschatP O.DO J.35 
Ommen 2.20 3.30 
LemelerYeld 1.80 2.70 
Raalte 1.-fö 2.20 
\Yesepe J.10 J.G5 
Diepen Yeen- Oost 0.85 1.30 
DevPnter 0.70 1.05 
Twello 0.55 0.85 
\Vinters,vijk 2.65 -!.-
Liehtenvoortle 9 9~ :;_.!() ~. ~,,) 

Lonneker 3.2:'i 4.:JO 

I~nscheclt>- N oord 3.15 4.75 
Boekelo 2.85 ,UiO 
HaakslJergen 2.f.f) ~1 90 
Neede 2.25 :UO 
l~Ol'tlllO 2.- 3.-
1,fo;te 3:55 5.30 
Brt>edevoort 3.-15 5.15 
Aal ten 3.35 5.-
Y a i·ssevel d 3.- 4.50 
'11 erborg- 2.70 4.05 
Zewnaar 3.15 -!.75 
Didmn 2.95 4.-10 
Wehl 2.70 4.05 
Zelhem 2.20 3.30 
Doetinchem 2.45 3.70 
Ruurlo 1.70 2.55 
Vorden 1.35 2.-
Zn tphen 0.85 1.30 
Voorst 0.70 1.05 
Steen wijk 3.55 5.35 
Meppel 3.- 4.50 
8tavhorst 2.75 4.15 
DeclemsYaart 2.-15 3.70 
Zwolle 1.55 2.35 
Hattemerbroek 1.30 1.$)5 
Hattem JJ5 1.75 
\Yapem·rlde 1.- 1.50 
Rende 0.80 1.20 
Epe 0.55 0.85 
Emst ()..JO O.Gtl 
Vaassen 0.'2:'i 0.40 
Arnhem :2.10 3.15 
\"elp 1.S.'i 2.80 
De Steeµ: 1.5:'i 2.30 
Dieren-DoPs1, . 1.30 U)'.) 
Soeren 1.- 1.:'iO 
I~erheek 0.90 1.35 
Loenen 0.70 1.05 

HaHe's worden berekeud nmaf hl't YOOl'· 

afgaande station. Ann lrnlte's. waa1TÓor zi(•h 
d>ór 31 Aug·nstns geen reiziµ:p1·s heblwn op
gegeYP11. wordt niPf g-pstopt. 

Wat moet nu Yerder gebeuren! 
Dit: ieder, ,Yiens plan om ter Landdag- te gaan, , ast 

staat, brengt zoo spoedig· rnog·clHk het bedrag Yau zijn 
spoorkaartje aau zijn Plaatselijken Leider. Deze zP1Hlt H't. 
met dat Y00l' de Insignes pn de aanvrn~(en voor toega 
bewijzen (Leden- en Introductiekaarten) aan het bekt utlP 
adres te Apeldoorn, ,·oor "YollenhoYe'' aan den Yerhanr1s-

. C'ommandant en gelridelijk wordt alles ,·erzondt>n. 
Door niet te wachten tot het laatst wordt ern r •gel

matig·e behandeling verzekerrl en venYaning- Yoorko\i'1P11. 
\\Tij verwijzen Yerder naar de nwdPdet>ling-en 1wt~·!'f 

fende toegang-she"·ijzen, insignes enz. 

Consumptie. 
De Lauddag·-Cornmissie zal zorg·en, thtt we O[J het ter-

l'PÜJ gpen houg-Pr of dorst l:,ehoewn te löden. 
Daar zal voldoende te efen en te drinken zijn. 
En niet te duur. 
\\'e zullen den .-er koop Yan de eonsmnptie in eig1. n 

handen honden. Zoo kunnen \\ï? zorgen ,·oor prima waar 
gen lage prijzen. 

Dt> yerkoop zal geschiedpn op bons. 
Elk lid-bezoeker onh-ang·t, met z'n toegangsbewijs, 

een drietal hous g-ratis e11 kau el' Yt'r<lPI' ,\ 10 et,; ppr stuk 
zooYPel bij koopen als h i.i noodig· heeft. 

\Vij stellen ons Yoor, eP11 kop koflîP of thee, ee11 g-la 5' 
biel', melk of limonadP .-001· ,111 lk epn bon Yerkrijg-Jrnar te 
stellen. p11 pen brood.ie met vleest'h Yoo1· twpe bons. 

Dit ,1ou niet kunnen, "·airneer \\'C hien·oor niet nu 
reeds de toezpg·ging va11 medp,,·erking nm Yersl'hillPnde 
l'ahrikanten hadden g·ekrPgen. 

\'oor clP11 verkoop dPzer cons11rn1Jtie-artikt>lt•n hopen 
we versehillencle tentPn tp plaatser.t, waar iedPr kan halen 
wat hij "·en st· h t. 

7-oo zal dP Landdag: voor onze leckn g·een dure da!.( 
wonlP11. 

BelinlYP ,deze te11h'11, waar tpg:en bons wordt ver, 



kod• t, hotJe11 "e 11og· e ,,~ groot tl'u t t' vlautse11, waar 
rnP1 teg-e11 1ietaling· wordt beuiend. 

IIPt 'l.al 011s ,1it>t •nog·p]Uk zijn, alle hezoekc•rs te he
diPnen, zouals dat in een restannnit ge;;l•ltiellt. 

"' Pl zal een 1ioµ:i11g µ;P(lnan ,Yol'(len om dut tP doPn 
wie daar prijs op ste1t. 

~fa, 1, daarvoor zal dn 1 ool· afzond0rli.ik v~rhoogd 
tarief "orden vastgesteld. 

EPn e11 ander wonlt in ons Se11 c •lwr 11111 ,11ie1· nader 
gerpgeld. 

~"îfDîe-'-Of~~~~ ~ )-'O?Of ~-

Militaire Vaardigheidsspelen. . 
DL' in om; vorig Jllllllllll'l' nangl•lrnrnligdl' "iJJPIPn zul 

lei doorgaan. 
\' t t'Sl·liill{'nde deeh1e11H'l's p;an•n ziel1 !'Peel-. < l', 
"'e s•pllen de gplpgpnheid, o •1 zil'l' voor d'Ezl." wed 

stl'ijdP op te gevPn nog open tot, 1:i Se1>tember. 

~~~.ofie~-'O"~~ 

PROCRAMMA. 
:\1 'Il l10u<le u 1s ten goPde, d,tt wii uo~ nip• alles, wat 

op r]p L, ndd1.g· 1-.e',enl'Pll zal, •11Pdcdeele11. 
- l :r rno8l nog van alles ,, 1JrclPn ,.?,'Pl'Pï>;Pltl, 'I Pl' rnoPt 

uirn P hlijv, 11 voor. Vl'l'l'assingl ll. . 
en ti i.:P , an uen slniPr ,,illen WP t'\ en o, H' ,t,-,11. 

lle1 ken11P11 \W ons kranig korps ~lr 'c l'lrnus-.t>Ps. 
it I or,s he ft E 11 dppot te Apeldn,,rn. 

LANDDAG 
zoekers van den Landdag 
die wenschen te dineeren en te overnachten, 
HET AANGEWEZEN ADRES 1::;. 

NSION HUIZE DENNENOORD 
10 minuten gaans van het terrein. 

>ens1on f 4.- p. d. per persoon, alles inbegrepen. 

:;elieve tijdig te bespreken. 
Aanbevelend, 

Hortenselaan 41. C. A. KREFFER. 

-me keuze, zoowel eenvoudige als meer kostbare. 

geregeld voorradig 2e handsche in prijzen vanaf f 150. 

piano, hetzij nieuw of gebr~ikt, wordt in huur afgestaan 
recht van koop, waarbij aan huur betaalde gelden in 

mindering komen. 
· Desgewenscht gemakkelijke betaling. 

Huurprijzen vanaf f 35.- per jaar. 
ichtigt onze zoo ruim ge~ortPerde magazijnen. 
Vraagt prijscourant. Vraagt inlichtingen. 

ANSINGH & Co Zwolle. 
Oogeri cl-it 1875. 

l•:en JMar \\ ekcu u;1'lcclen , ie1•Jp dit dl'pot û_:t1 10-.iarig 
hestam; '}l) cPuigzim.; l'ePste-li.ikl' "i.ize'. 

O.a. doPr PPllÎgp rnitPrstnkws en militail'l' Yaanlig
heiclss])c le1 

Op 011-. Yt'l'ZOPk ]ipl'ft clP ( () 111na11da11t, ~la.ioor· Bau
<h,i11, zi<'h b~•rc>id , P11·laart, ii.iu 11w11seham1c11 ook OJJ on
zpn Lall( .1w g·eki•erih< il 11, gp\·p11, l un gt>oel\ 11dlwid te 
doP11 hlijkP11. 

\\'f' z1 ]lp11 daal' dns \H.t 1. 1001s tl:' ziPn 1-rijgt'll. 

~q, ~~~~~~~ 

LOCIES. , · 
~1 •n nig< n 0•1zer znllE-11 , ê 11 r1 e g·plegP11 heid gebruik 

mal 11 ') mé!'.••· <h II t 11 d, 1-, :11 \ ]lt hlom 11 door te 
hr 'gt>P. 
. I>e fc '1' { • ~\. KrPfl'( , ir 011. llol' (: '" f ld<ill a, c\ ]Jel
doolll, l'tl ,·:i11 dc- Pla1 ts('lUkP RP.!!'l' ings-Co.nrnissic, g·ceft 
gaanH' a<1' jp,· P•' ' h• al1P11, ,lü, loP,'Ït's wE11,wlwn of 
nad"rc iiilwhhn ,l ·c lanr ·u. 

}fu! \' e· cc zich dns tot dit ar ]'(i'>. 

<.:t,G;;Jr<--,,0~.:ç;o..,..,dQ~Cj-.,~~~~ 

Schietw~dstr,jd Nederl~ndsch Fabrikaat. 
In het ~t>ptemher-numml'l" f.opcn \H'- een "olledige 

lij<ït rar. prij-,;en vo~r dezen \V edstrijd op te neuwn. 
'Thans volstaan ,w n •t cl<> •wdPdCP inA" dat de• perste 

Pl'(Î" z..t l ,•r l 
EEN HEEHEN-HIJWIEL. 

1~v21 .....,,...J ... =""~ ~ 
(iEDENKPLUT 

REGEERINGSJUBILEUM 
11,M KONINGIN WILtIBI.MINÄ 

-i /898-1923 
Schitterend ui~voecde 
plaat in donkröruirre druk 
met de portretten van elle 
o@ajevor.sten vanaf 'PriM 
Willem t tot Koningin
Wi1helmioo en foto's van 
de Nieuwe Kerk te 'Delft:-
Àangeboden mm alle-
g-ebruikeIB onzer artikelen. 

~ ~ aan Uw~ 
H. .SCHUITT NORDHOIT. 
.IJcl~tD•l~c!Je l)opman~!Jtüj!i '1fnno 1725· 

ZWOLLE. 

[. v. NATIONALE SPAARVERZEKERING. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit. 
Gegrond in 1912. 

oofdkantoor: Leeuwarden, Zuiderplein 101. Teleph, 347. Bijkantoren door geheel Nederland, 
Directeur : H. A. V E R A . 

Meest voordeelig spaarsysteem, op zuiver coöp. grondslag, onder controle der deelnemers. 
iaarbrieven van f 200.-, f 500.- en veelvouden daarvan. Stortingen vanaf f 3.75 en f 9.- per kwartaal. 

1 

Bewaring van alle beleggingswaarden bij de NEDERLANDSCHE BANK. 
Inlichtingen en uitgebreid prospectus bij H. D. v.d. Kouwe, Prins Hendrikstraat 18, Zwolle, en bij C. A. Kreffer, 

Koningin Hortenselaan 41, Apeldoorn. 
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