
Witte Nog...? De Vrijwillige 
Burgerwacht en de Bijzonder Vrijwillige 
Landstorm 

•  
LEENDE - Tot Corona spelbreker werd, vertelden de leden van team Witte nog… in 

samenspraak met de gasten, in De Huiskamer van de Zorgcoöperatie Leende, verhalen 

van vroeger. We hopen deze draad weer zo snel mogelijk op te pakken. 

Het gaat over verhalen die men beleefd had of had horen vertellen. Niet zozeer de 

historische feiten, maar de belevingsverhalen van de mensen. Foto’s, met name ook 

foto’s uit het archief van Wim Pompen, helpen om de verhalen op te halen. Het team 

Witte nog…. koos per maand een thema en verzamelde foto’s. De verhalen werden 

verteld en vastgelegd op de site van de Zorgcoöperatie Leende. Naar deze verhalen gaat 

de link link naar foto’s en verhalen 

 

Het team Witte nog…? is blij met het initiatief van Heeze-Leende24 om een rubriek 

Witte nog….? te starten. We hopen dat u er kijk- en leesplezier aan zult beleven. Het 

team Witte nog….? bestaat uit: Toos van Lieshout, René Ebeling, Frans van Mierlo, 

Johan Bax, Erik van Asten, Erik Willems, Janus de Vocht en Cintha Bax. Het team 

Witte nog….? is geïnteresseerd in uw reacties en aanvullingen. Stuur die 

naar WittenogLeende@gmail.com. 

HEEZE-LEENDE24 / THIJS VERLEG 

De Vrijwillige Burgerwacht en de Bijzonder Vrijwillige Landstorm 

In de onrustige tijd na de eerste Wereldoorlog werden er plaatselijke burgerwachten 
opgericht. Deze hadden als doel het wettelijk gezag te handhaven en te verdedigen 
in tijd van nood. Dit verdedigen ging gewapenderhand. Op 4 februari 1919 werd in 

https://heeze-leende24.nl/uploads/download/104716/nov212016Fanfareverhalen.pdf
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Leende de ‘ Leendsche Burgerwacht’ opgericht. De leden waren mannelijke 
inwoners van Leende, ouder dan 20 jaar. 
Naast de Burgerwacht voor lokale ordehandhaving was er ook de BVL, de ‘Bijzonder 
Vrijwillge Landstorm’. De leden van deze Landstorm hadden, in tegenstelling tot de 
leden van de Burgerwacht, hun dienstplicht vervuld en waren dus militair getraind. Zij 
oefenden dan ook geüniformeerd. Bij een oproep door het bevoegd gezag bestond 
er een verplichting tot aantreden. Er bestond wel enige rivaliteit tussen beide 
groepen: De Landstormers vonden dat ze door hun militaire training wel wat beter 
waren; de motivatie van de Burgerwachters werd hoger aangeslagen. 

Er waren onderlinge oefeningen en wedstrijden. De locatie was in Leende de 
speciaal hiervoor aangelegde schietbaan met bijbehorende accommodatie (nog 
steeds bekend als ‘de Schietberg’) op percelen grond gehuurd van de fam. Beliën, 
fam. Maas en van baron de Pélichy. De restanten zijn nog steeds te vinden. 

Bijgaande foto is genomen na afloop van een gezamenlijke oefening in 1925. Beide 
gezelschappen broederlijk naast elkaar voor het toenmalige Gemeentehuis. De 
namen: 

Geknield op de voorste rij van links naar rechts: Jean Rutten, C.Liebregts, Th. van 
Alphen, Jos Snoeijen, H. van Meijl, H. van Alphen, M.Essers, H.Maas, W.Smets en 
Jan van Meijl. 
Tweede rij: Antoon van den Broek, Jac. de Win, Fr. van Laarhoven, M. Jutten, T. 
Verspeek, H. Bax, T. Smets, J. van der Heijden, Jean de Waal, Adam Simkens, Jan 
van Laarhoven, Sjef van der Zanden (commandant van de BVL in Leende) en Paul 
Smulders. 
Derde rij: Antoon Feijen (later broeder Paulus in de Achelse Kluis), Peer van 
Laarhoven, H. van Meijl (nachtwacht in Leende), Piet Vromans, Jan van Kuijk, T. van 
der Laak, Jan van Laarhoven, Th. van Kuijk, Antoon van Hooff, F. Broeks en Th. Vos 
sr. 
Bovenaan: Willem Bernards (gemeenteveldwachter), J. van Engelen, M. Liebregts, 
Jan Willems, Hagenaars (rijksveldwachter), Jan van Dijk (koperslager), W. de Wit 
(voorzitter van de Burgerwacht), Jos Beliën, M. Liebregts, Jan van Alphen, Fr. van 
Kuijk, Jan de Win, P. Baudoin en G. van Meijl. 
 


