
Van landstorm tot de vrijwillige burgerwacht.

Reeds in 1890 komen we een register tegen onder de naam "Landstorm" met de
namen van de niet dienstplichtige mannen van ons dorp.

Volgens de Landstormwet van 28 april 1913 moest de burgemeester een register
bijhouden van landstormplichtigen die in geval van oorlog of oorlogsgevaar tot
gewapende (oud-militairen) of ongewapende dienst (burgers) opgeroepen kon
den worden.

Tijdens de "Eerste Wereldoorlog" zag men in dat dit niet functioneerde en in 1919
werd de "Landstorm" ontbonden.

Door het ineenstorten van het Duitse Keizerrijk in 1918 was het hele land ont
wricht. In België en Frankrijk was dat na vier jaar oorlog ook niet beter.
Overal steeg de onrust onder de mensen en revolutionaire activisten probeerden
steeds meer onvrede te kweken om zodoende de macht in handen te krijgen.
Veel Duitse soldaten waren tijdens de oorlog naar Nederland gevlucht. Na de oor
log kwamen hun vrouwen en kinderen ook hier naar toe en vestigden ze zich
voorgoed in ons land, terwijl Keizer Wilhelm hier eveneens toevlucht zocht.
Voor de Nederlanders waren de tijden ook niet rooskleurig, want de ontevreden
heid over de slechte economische toestand was overal voelbaar en de socialist

Troelstra predikte in november 1918 de revolutie.

De Nederlandse regering wilde zich tegen een eventuele revolutionaire opstand
wapenen en daarom werd direct na de oorlog besloten in ieder dorp vrijwilligers,
mannen boven de 18 jaar op te leiden tot een weerbare groep.

Deze "Vrijwillige Burgerwacht" zou de regering in geval van een revolutionaire
aanranding of bedreiging van de openbare en maatschappelijke orde daadwerke
lijk kunnen en moeten steunen en mogelijk tegen gewelddadig verzet, eventueel
met wapens, beschermen.
Verder zouden ze ondersteuning moeten geven bij calamiteiten, die door natuur
geweld of iets dergelijks werden veroorzaakt, in de uitgebreidste zin van het woord.
De burgemeester kreeg de opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken
om leden te werven voor deze vereniging en zo werd op 8 februari 1919,De vrijwil
lige Burgerwacht" van Schin op Geul opgericht.

Buiten de ingezetenen van ons dorp konden ook de inwoners van Walem en
Schoonbron die tot de gemeente Klimmen of Wijlre behoorden, ook lid worden.

Buitenlanders of mensen die onbetrouwbaar waren werd het lidmaatschap ge
weigerd.
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.VEREENIGING'o. Vrijwillig<! B~bt. gev"tigd
-. . te Bchin op GeuUe. .,

A4-- l. De vereelligins: draagt den naam van: De Vrij willige
;.Burgerwacht 'en is -gevestigd te Scbln op GeuUe.

Art. 2. ZIJ :6U'U zich ten doel het wettig gezag, na. d~rtoo

--d~n~a~ ~~~:~lg:~~'~n~:~bv:na~e~pe~a::v~t
--de maa.tschappel\jke orde da..adwerk.e~k te steunen en tegen.

j Ke::~~4~adl~lYi'~~~tted~~:rf:nbereiken dool' bU aanrandingen,

~K1Pgen ot verzet, zooals ia &It. 2 tledoell1: .Cl. "-têpn de bed.I11versgewapenderhand op te treden I
b ~bargerlUke dieDsten te verrichten.
ArL.', Om de in art. S, lld a, genoemde taak.n&ar b~ooren

te kunnen" v8riW1eo, boudt zU soregeld -oe(t:Dmgen 10 den·

:w~~h::d~en'" der vereenigiog' zUn ingezetenen ~ de
gemeente Behia op Geulle buurt Waalsn, gemeente Kllm~eD,
en Schoonbeon gemeente Wijl"", die den leenud van 18 Jaal'
hebben bereikt' en zich mondeling' ot ecbriJtelijk daartoe aan·

· m.e~~~n~tu~n-b~r:tt~t~n~~~~ting als lid en kan dere

zot~~~:FJ_~:g:;ede;e~~~~:~îglngetridigt doo; op

ze~~~~:~:::t~~~ achrltte1Ukekennisgeving aan het

:' ~::ire-lltUur- iS bevoegd leden, wiet' Udmaat.'lchap het op

· grond V&D. ·verkregen inUchtingen strijdig acbt met de lie· ~
_ .langen. der burger'wacbt, zonder &lUlvoeliog van redenen te

~o~:~g ;ege~a vergrijpen te"gen de tucht kan alleen op
vooretel va.n den commll.oaa.nt of hopman. geschieden.

· .. A'rt . 7 Het. bestuur -bee.taat uIt ten minste lIleden. _
De ·comms.ndaot oC de hopman mIlakt alt>"zoodllnlg deel UIt

· va~ ht;e=ï:'~n worden in een ledenvergaderIng ult deleden
_ voor dl;!D tijd van S ja.ren gekozen. Voor de eerste maal W011f

zij' aangewezen door den burgemeester. Jaarlijks op 1 U I
.- .y,oor' het aerst op 1 JuU. 1922, treedt een derde van hen at

Aanvankelijk waren er een veertigtalle
den, maar dat liep na enige jaren terug
tot zo'n twintig betalende leden. De con
tributie bedroeg veertig cent per jaar, ter
wijl burgemeester Jan Ruijpers vijftig
cent betaalde.

De leden oefenden in het omgaan met
geweren. Ze schoten in een liggende
houding. Een houten kist van 2 bij 1 me-
ter was gevuld met zand en kon afgedekt worden met een deksel, zodat er geen
regen en vuil in kon komen.
Over dat zand werd een deken gelegd en zo kon men met zijn zondagse kleding
erop gaan liggen en schieten. Ook veel aandacht werd besteed aan het onder
houd van de geweren.

De burgemeester was de grote baas. Hij
benoemde persoonlijk de commandant,
ook hopman genaamd. Deze comman
dant had ook de wapenkamer onder zijn
beheer. Hier werden geweren en muni
tie bewaard.

Er was een bestuur van vijf personen,
te weten een voorzitter, een secretaris
penningmeester, de com-mandant en
twee bestuursleden. De burgemeester
of diens plaats-vervanger mocht de ver
gaderingen bijwonen en had een advi
serende stem.

De schietschijf was aangebracht op twee raamwerken, waarbij net als bij school
borden de ene omhoog ging, terwijl de andere zakte in een put die daarvoor spe
ciaal gemaakt was.
Twee personen zaten in die put en de een moest de gaten in dat onderste bord
met papier afplakken, terwijl de schutters op het bovenste bord konden schieten.
De ander gaf met een stok waarop een langwerpige witte driehoek bevestigd was
het aantal punten aan dat was geschoten.
De stok recht omhoog en ronddraaien gaf een tien aan. Gewoon recht omhoog
was een negen enz.
In de maand september kwam een legerofficier inspectie houden en moest ieder
een schieten.

Een geweer had een houder met vijf patronen. Hiervan mocht men vier stuks als
proef gebruiken, waarna de test begon.
De laatste kogel afvuren, de houder verwisselen en dan die vijf salvo's lossen.
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Op bijgaande foto uit 1937 telde de Burgerwacht 29 leden.

1. Jos Rouwette 11.Jeuf v. Weersch 21.Jozef Jacobs
2.

Leo Erven 12.Hubert Pakbier 22.Wim Knoren
3.

Jozef Laeven 13.Hubert Hacking 23.Lambert Straaten
4.

Leo Winthagen 14.Giel Frissen 24.Jozef Damoiseaux
5.

Eugen Palmen 15.Hubert Palmen 25.Hubert Souren
6.

Jozef Kikken 16.Frans Huntjens 26.Jozef Packbier
7.

Jan Lassauw 17.Wim Jacobs 27.Jan Hub Ruijpers
8.

Emest Laeven 18.Hubert Straaten (Burgem .. Voorz.)
9.

Jo Ruijpers 19.Herman v. Wersch 28.Jozefv. Eys
10.

Lambert Wint hagen20.Johan Sijben 29.Hubert Siepers
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Degene die dit binnen dertig seconden deed werd ingedeeld in klasse A.
Klasse B mocht hiervoor veertig seconden gebruiken en vijftig seconden was de
limiet voor klasse C.

Dat gebeurde op een afstand van 75 meter van het doel, waarbij men de schijf
groot 60 cm, met ringen erop van vijf tot tien punten niet mocht missen.
De geweren en de munitie werden beschikbaar gesteld door de regering.
Deze waren feitelijk gezien gratis, want vrachtkosten die men betaalde, werden
later door het Rijk terugbetaald, zoals blijkt uit het kasboek, dat nog bewaard is
gebleven.

De inkomsten van de vereniging bestonden uit;
a. De contributie van de leden, in totaal ongeveer acht gulden.
b. De bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken, per kwartaal fI.20,BO.
c. Vanaf 1934 een subsidie van de gemeente Schin op Geul werden door het Rijk
vergoed. De feestvergadering met maaltijd werd in de maand januari in café Siepers
gehouden. De kosten hiervan bedroegen in 1934 in totaal fl. 22,17
Voor de jaarvergadering werd een kistje sigaren van fl. 4,50 gekocht en uitge
deeld. Dit gebeurde in november nog eens toen de schietbaan werd afgebroken
en alles keurig opgeborgen werd.
De secretaris ontving een vergoeding van fl. 5,00 per jaar, buiten de schrijf
benodigdheden etc.

In augustus 1934 werd deelgenomen aan een kringwedstrijd, met als inzet een
wisselbeker. De Burgerwacht van Schin op Geul had fl. 7,BObijgedragen aan de
kosten van deze beker. Of zij hem ooit gewonnen hebben is niet bekend.
De reiskosten bedroegen fl. 6,00 en er werd voor ti. 4,50 aan consumpties uit de
kas betaald.

Verder werd een maand later in Sittard deelgenomen aan een wedstrijd op de
schietbaan. De reiskosten bedroegen fl. 6,00, het verteer op de baan en onder
weg was fl. 6, 75, terwijl men aan miezenboekjes en patronen nog fl. 7,00 kwijt
was.

Vermoedelijk werden de geweren begin december ingeleverd en in het voorjaar
kwamen ze weer naar ons dorp, hetgeen af te leiden is uit de vrachtbrieven. Waar
ze bewaard werden is niet bekend, maar dat zal wel in Maastricht in het leger
depot zijn geweest.

FI. 3,50 was de huur van het schietterrein in 1933. In 1934 was dit fl. 3,BO en in
1935 waren de kosten gestegen tot fl. 5,00. Vermoedelijk ging het telkens om een
andere schietbaan.

Het eerste terrein was gelegen achter de overweg aan de Vinkenbergstraat langs
de spoorlijn naar beneden en in het dal van de Hoogbeek werd tegen het talud
van de spoorweg geschoten.
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De heer Jozef Damoiseaux was de laatste commandant en in diens huisweide

langs de spoorlijn is ook een schietbaan geweest.

In 1936 werd een vergunning aangevraagd voor een schietbaan op het perceel
Sectie A no. 933 in de Werenasch. Dit is gelegen aan de Walemergats richting
Krekelsbosch, precies in de bocht in het weiland dat grenst aan het "Kuckbosch".
Die vergunning werd geweigerd omdat twee eigenaren van aangrenzende perce
len bezwaar gemaakt hadden. Toen werd gekozen voor het perceel langs de
Walemerwerg in het Wouzendal, waar nu de schutterij de feesttent ieder jaar op
zet.

Hier schoot men in de richting van de hoge berm, zodat er minder gevaar was
voor ongelukken.
Trouwens voordat een schutter begon te schieten, wera voor de veiligheid een
signaal gegeven op een hoorn, dat nu nog in bezit is van dhr. Hubert Knoren van
Walem. Zijn oom Mathieu heeft die hoorn steeds geblazen en in 1940 niet ingele
verd.

Op bevel van de Duitsers moesten alle burgerwachten in september 1940 de ge
weren, kogels, helmen, armbanden etc. inleveren en de schietbanen moesten ge
ruimd worden.

Dit gebeurde op 25 september 1940.
Door een betere organisatie van het leger, was er na de bevrijding in 1945 geen
behoefte meer aan zo'n burgerwacht.
Zo verdween weer een stukje nostalgie uit ons dorp.

Tekst: Dré Kickken.

Bronvermelding; Gem. Archief Schin op Geul
Interviews oud-Leden
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