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behorend bij artikel in De Silehammer 20/1 maart 2012 

redactie 

 

REACTIE OP MEDAILLE 1936 VRIJWILLIGE LANDSTORM 
 

Dienstplicht, Landweer, Landstorm   
In Nederland werd in 1810 de militaire dienstplicht, de “conscriptie”, inge-
voerd.   
Sinds 1 mei 1997 is de opkomstplicht opgeschort, niet afgeschaft.  
De Legerwet van 1913 beoogde oprichting van de Landstorm, samenge-
steld uit vrijwilligers tot veertig jaar; de feitelijke oprichting was 7 augustus 
1914. Na de Eerste Wereldoorlog werd, mede vanwege “het revolutiege-
vaar” de Landstorm gehergroepeerd, in grote lijnen bestaande uit: 
-  BVL: plaatselijke afdelingen van Bijzondere Vrijwilligers;  
motto: “Als ’t moet” 
- VLSK: Vrijwillige Landstormkorpsen, zoals Motordienst, Vaartuigen-
dienst, Spoorwegdienst en korte tijd later ook Luchtwachtdienst. 
Het Landstormblad heeft bestaan van maart 1924 tot eind 1939. 
In het tijdvak tussen de twee wereldoorlogen besteedde de pers    Vignet BVL 
veel aandacht aan vrijwillige schietoefeningen, schietwedstrijden-met-prijzen 
 en landdagen. 
Alleen al in de Leeuwarder Courant (LC) stonden meer dan 1100 berichten.  
Voor een eerste indruk staan hieronder een paar van die berichten. 
 
Een – voorzichtige – indruk 
De Vrijwillige Landstorm vormde een paramilitaire organisatie, waarvan veel leden nogal nationalistische 
gevoelens hadden en zeer oranjegezind waren. Of men kort voor de Tweede Wereldoorlog de ernst van de 
tijd inzag, lijdt enige twijfel; een beetje ouwe-jongens-krentenbrood mentaliteit, met schietwedstrijden, feest-
avonden en vendelzwaaien op landdagen.  
Kort na de Duitse inval in 1940 is de Landstorm ontbonden. In maart 1943 werd de Landwacht opgericht, 
onderdeel van de Waffen-SS. Toen in oktober 1943 de Landwacht Nederland is opgericht (politietaken), 
kreeg de ‘oude’ Landwacht de naam Landstorm Nederland. De bezetter heeft die aloude naam misbruikt.   

 

 
 
Leeuwarder Courant 9 oktober 1918. Origineel bestaat uit één lange kolom. 
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Boven: Leeuwarder Courant 24.04.1920 
 
 
 
 
Rechts: Leeuwarder Courant 12.10.1934 
 
De predikanten zijn tegen het verlagen 
van ondersteuningen aan werklozen. 
De plaatsing van de NSB op de lijst van 
voor ambtenaren verboden verenigingen 
achten zij onrechtvaardig.  
Ook zouden de leden van de NSB toe-
gang moeten hebben tot de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm en Burgerwachten.  
 
De Doopsgezind predikant betreft  
ds. G. Hofstede (1866-1951). 
Hij was van 1903 tot 26 mei 1935 predi-
kant te Blokzijl.  
Hofstede was jarenlang lid van de ARP, 
maar bedankte en sloot zich aan bij de 
NSB.  
De ARP had onder Colijn, vond hij, de 
strijd tegen het liberalisme en de idee van 
de volkssoevereiniteit opgegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Boven: Leeuwarder Courant 23.05.1935. 
 
 
Onder: Leeuwarder Courant 17.08.1936. 
 
 

 
  Boven: Leeuwarder Courant 17.01.1936. 
 
  Landstormkorps “De IJssel en Vollenhove” is  
  opgericht in 1915 of 1916, het vaandel is erkend 
  in 1931. Aantal leden 4141 begin 1936. 
 
  Blijkens LC 27.01.1937 telde de BVL een jaar later  
  bijna 90.000 leden. 
   
 
 
 


