Home Guard
Alles begon op 14 mei 1940 toen de secretary of war, Anthony Eden een eenheid wou oprichten met
de naam Local Defense Volunteers (LDV). De regering had gevraagd voor al die genen die zich
vrijwillig wou aanmelden dit binnen de 24 uur te doen. Men had in het begin in totaal 150.000
vrijwilligers. Maar tegen het eind van de maand was dit al opgelopen tot 750.000 mannen, tegen het
einde van juni 1940 was dit1,5 miljoen. Het aantal vrijwilligers werd steeds hoger. Aanvankelijk was
de LDV slecht bewapend, omdat het leger de wapens en het materiaal beschikbaar hield voor
zichzelf.
Ze beschikten slechts over geïmproviseerde bewapening zoals stokken met op het einde een mes of
een bajonet, hooivorken, jachtgeweren en vuurwapens die thuishoorden in een museum. In het
begin droegen ze gewoon burgerkledij met een armband waar LDV opstond.De LDV of wat later de
HOME-GUARD zou worden gebruikte ook lichte pantser wagens zoals de standaard MKII beaverette.
Hun rol was het verdedigen van dorpen en het observeren van de vijand maar het werd al snel een
meer agressieve rol zoals geparachuteerde vijandelijke piloten gevangen te nemen en nog veel meer.
Patrouilles werden uitgevoerd te voet,met de fiets en zelfs op de rug van een paard. Op 23 juli 1940
veranderde Winston Churchill de naam in Home-Guard. Ze kregen een uniform,wapens en een goede
opleiding. Deze mannen waren meestal gepensioneerde of jongeren vanaf 16 jaar in afwachting van
hun oproeping voor het leger of mannen die afgekeurd waren voor het leger.
De Home-Guard gebruikte ook wapens die het leger niet langer gebruikte zoals de sticky bomb ,het
Blacker Bombard antitank wapen, de smith gun (=een klein artillerie geweer), de Monaco cocktail,
Thompson met trommel, de Vickers en nog andere wapens. De officieren uit de eerste wereldoorlog
gebruikte hun webley mk VI .455 revolvers. Ook gebruikte ze grendel wapens die buit waren gemaakt
tijdens WO 1. Deze wapens hadden bovenaan een rode streep als herkenning omdat de standaard
.303 patroon van het Britse leger er niet in paste. Als de Home-Guard in de begin periode wapendril
hield dan gebeurde soms met het geweer maar ook soms met hun geïmproviseerde wapens. Dit
bracht met zich mee dat ze in de beginperiode vaak werden uitgelachen .
Later in het jaar van 1940 kregen ze de werkkledij met de armband waarop voluit Home-Guard stond
geschreven. Naargelang de oorlog vorderde, evolueerde de burger kledij naar werkkledij van het
Britse leger om te eindigen in een volwaardig uniform met uitrusting zoals dat van het Britse leger :
* service cap - het wapen
* standaard helm - bajonet
* werkkledij of het wol - schouderriementjes
* riem - munitie tasjes
* gasmaskertas - veldfles
* getten - regenjas
De home-guard trok zich terug op 3 december 1944 wanneer het gevaar voor een invasie op Britse
bodem was geweken. Ze werden uiteindelijk ontbonden op 31 december 1945.

