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kopij

VAN HET BESLUIT DES KONINGS ,

tot oprigtingeener Schutterij te Paard ,

te Amsterdam .

GROOT

WIJ WILLEM , BIJ DE GRATIE GODS , KONING DER

NEDERLANDEN , PRINS VAN ORANJE NASSAU ,

HIERTOG VAN LUXEMBURG , ENZ . ENZ. ENZ..

Op het rapport van opzen Staatsraad ad interim , belast met

de Directie van het Departement van Binnenlandsche Zaken , van

den 29sten dezer 1. D. D. , ten geleide van een door den Gou

verneur van Noord - Holland ingezonden afschrift , van een aan

Burgemeester en Wethouders der stad Amsterdam gerigt adres

van den Heer W. WILLINK , JR. , en nog vijf en twintig ingeze

tenen der hoofdstad , daarbij de oprigting , op eigen onkosten ,

van ééne of twee kompagnien Schutterij te Paard voordragende.

Hebben goedgevonden en verstaan , onzen Staatsraad

noemd , onderterugzending der overgelegde stukken , te magtigen ,

om aan den Gouverneur van Noord - Holland in onzen naam te

kennen te geven , dat wij het door de HeerenW. WILLINS, JR. & Cº.

gedane aanbod om op eigene kosten , ééne of twee kompagnien

Schutterij te Paard in de Hoofdstad op te rigten , ten einde

gezamenlijk met de Schutterij te Voet Stedelijke Dienst waar

te nemen , als een blijk van liefde voor Vaderland en Vorst , met

genoegen hebben aangenomen , en hen diensvolgens magtigen , om

hun voornemen tot stand te brengen , onder bepaling :

1º. Dat zij eene Uniform zullen dragen zoo na mogelijk

gelijkvormig aan die der bestaande dienstdoende Schut

terijen .

voor



2º. Dat de door hen voor te dragen Kommandant en ver

dere Officieren , door tusschenkomst van het Stedelijk

Bestuur en den Provincialen Gouverneur , aan onze

goedkeuring zullen worden onderworpen , en

30. Dat zij zich zullen stellen onder het Opperbevel van den

Kommandant en Chef der dienstdoende Schutterij in

de Hoofdstad , aan welke zij mitsdien als Schutters te

Paard worden toegevoegd.

Afschriften dezes zullen worden gezonden aan het Departement

vap Binnenlandsche Zaken ter uitvoering ; en aan onzen bemin

den Zoon , den Prins van Oranje , Kolonel -Generaal der Schutte

rijen , mitsgaders aan het Departement van Oorlog , lot informatie

en narigt.

's Gravenbage , den 30 November 1830.

( geteekend) WILLEM ,

van wege den Koning

(geteekend) J , G. DE MEIJ VAN STREEFKERK.

Accoord met deszelfsorigineel,

De Griffier ter Staats-Secretarie ,

(geteetend) L. A. ELIAS SCHOVEL .

Voor eenslaidend afschrift ,

De Secretaris - Generaal bij het Ministerie

vun Binnenlandsche Zaken ,

( geteekend) WENCKEBACH.

Idem .

De Griffier der Staten van Holland ,

( geteekend) COPES VAN HASSELT.

Voor Copij conform ,

De Secretaris der Stad Amsterdam ,

( geteekend) W. J, BACKER,



xtract

UIT DE

WET OP DE SCHUTTERIJEN

VAN 11 APRIL 1827 .

Behelzende alle Artikelen , welke op de SCHUTTERIJ

TE PAARD toepasselijk zijn .

Art. 26. Zij , die bij de reserve geplaatst zijnde , hun 34ste

jaar zullen hebben voleindigd , zijn , zulks verlangende, van regts

wege onder het getal der jaarlijks finaal ontslagen wordende

manschappen begrepen. Op dit ontslag , hetwelk altijd door den

Voorzitter des plaatselijken bestuurs zal zijn onderteekend, zal

melding gemaakt worden van de aanvrage , daartoe gedaan.

Art. 27. Die van woonplaats veranderen gedurende den tijd ,

dat zij tot eene schutterij behooren , zijn daardoor niet ontsla

gen , maar , na alvorens van dit hun voornemen kennis gegeven

te hebben aan het bestuur der door hen te verlaten gemeente ,

verpligt , om het overige van hunnen diensttijd te volbrengen

bij de schutterij van derzelver nieuwe woonplaats.

Binnen acht dagen na hunne aankomst in de nieuwe gemeente

zijn zij verpligt aan het plaatselijk bestuur aldaar bij behoorlijk

bewijs aan te toonen , in welke betrekking zij zich tot de schut

terij in derzelver vorige woonplaats , bevonden. Daaraan nalatig

blijvende , zullen zij, onverminderd derzelver verpligting , om

het bewijs als nog te bezorgen , door den schutters-raad verwe

zen worden in eene geldboete.
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Art. 29. Alle hoogete en lagere officieren bij de schutterijen

zullen door Ons worden aangesteld., en door ons alleen ontsla

gen kunnen worden.

Tot officieren bij de schutterijen zullen ook , met hunde toe

stemming , kunnen worden aangesteld de zoodanige, die , alleen

uit hoofde van hunnen ouderdom , niet meer tot de waarne

ming van de schutterlijke dienst « zijn verpligt, doch overigens

de vereischten daartoe bezitten.

De aanstelling der kommanderende officieren zal geschieden

zonder voorafgaande voordragt; die der verdere , na voordragt

van hetkollegie vận dagelijkscht bestuur, met overleg van den

kommandanı der schutterij, welke voordragt drie katliđater

zal moeten bevatten.

)*:درکهاگنردودنتسا

- Art. 36. De hoofd - officieren zullen in handen van den Gour

verneur der provincie , en de overige officieren in handen van

den Voorzitter van het plaatselijk bestuur, moeten afleggen den

navolgenden eed (of de 'navolgende belofte): sz EN 1930* 60"

» Ik zweer (belove) te zullen zijn getrouw aanden Koning

» en dat ik mij stiptelijk naar de bepalingen der wet op de

mschutterijen zal gedragekau. 34 033 33 111 visť 3.A

Llew Swa. » Zoo waar helpe mij God almagtigem da poco 3535

" Van deze eeds-aflegging zal op het afschrift van het besluit

yanzbenoeming aanteekening worden gedaan. Just as sin

J?? 6. 1,097

Art. 31. De onderofficieren en korporaals zullen door de

kapiteins der kompagniên worden aangesteld ,onder goedkeuring

van denkommandant: der schutterij, of door denlaatstgemelden

alleen , indień zij aan ded staf der schutterij zijn verbonden . **

Sidan

noArt. 33. Wij behouden Ons voor ,, om aan officieren ; ondera

officierensen verdere leden der schutterijen die zich zulks door

aanhoudend onberispelijk gedrag en langdurige diensten , of wel,

29:ن.،ال:



door uitstekende daden mogten hebben waardig gemaakt, 200 .

danige eereteekenen toe te kennen , als daartoe nader door.Ons

zullen worden bepaald , en zulks onverminderd andere onder

scheidingen , waarop zij, uit dienzelfden hoofde , mogten aan.

spraak hebben , mitsgaders de billijke voorkeur , welke hun , bij

het begeven van zekere ambten en bedieningen , zal kunnen

worden gegeven boven personen , die noch bij de staande armee ,

nach bij de nationale militie hebben gedienda

10

Art. -36 . De kosten , op de dienstdoende schutterijen vallen .

de , zullen gevonden worden : ! ...sta sto sito ut" sa 4

Uit de boeten , de bijdragen en contributiën , bij deze wet

bepaald , door de schutters-raden in te vorderenen aan de ge.

meente -besturen te verantwoorden ; en12.0? 7* ? wzby

Uit eene toelage uit de gemeente-kas.
1:20

Art. 37. De schutterijen , zullen met gewereu van hetzelfde

kaliber , als bij het leger , worden gewapend , en van patroon

tassebenz.alsmede van het tot, derzelver wapenrusting henoodigd

dederwerk worden voorzien .

- ? De onderofficieren ,korporaalsen tamboerszullen sabels bekomen.

Voor zoo vere deze wapenen en wapenrustingen niets yoor

handen zijn, zullen dezelve voor de eerste maak van 's lands

wege worden verstrekt. 1,

Art. 38. De onder - officieren en overige leden ( der schulterij

van minderen rang , zullen de van het land of van de gemeente

ontvangene wapenen enn wapenrustingen ten hunnen koste moe

ten onderhouden , en die ni bij het eindigena van hunne dienst ,

sin goeden staat moeten terug geven .

* Ingeval echter deze voorwerpen in de dienst of bij de twa.

penoefeningen mogien worden beschadigd , zal door het gemeen

te- bestuur daarin worden voorzien .
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Art. 39. De ammunitiën , 200 voor de gewone dienst als

anderzins benoodigd , zullen , op voorstel der schutters- raden ,

door den Gouverneur der provincie aan het Departement van

Oorlog worden aangevraagd , en door hetzelve voor 's lands re

kening worden verstrekt.

Art. 40. Voor de leden der schutterijen , de officieren daar

onder begrepen , zal door Ons eene uniforme kleeding worden

bepaald .

De erkenningsteekenen der officieren , onder - officieren enz. , zul

len dezelfde zijn als die bij het leger in gebruik.

Art. 41. Elk schutter zal verpligt zijn , zich zelven te klee

den ; ingeval echter van onvermogen , zal hij zich tot het he

stuur zijner gemeente kunnen wenden , ten einde , hetzij geheel

of gedeeltelijk , in zijne kleeding of kleedingkosten uit de ge

meentefondsen te worden te gemoet gekomen .

Art. 43. Er zullen jaarlijks twee of drie wapenschouwingen

in de gemeente " plaats hebben , op welke ook de zoodanigen

zullen verschijnen , die , overeenkomstig het slot van het voor

gaande artikel , van alle verdere wapenoefeningen zijn verschoond .

Allen , die bij deze revue bevonden worden de onontbeerlijke

bekwaamheid niet te bezitten voor de dagelijksche dienst , zul

len door den schutters-raad kunnen worden verwezen om de

exercitiën weder te moeten bijwonen.

Art. 44. De kommandanten der schutterijen zullen steeds

op last der plaatselijke besturen (dien zij , echter , gelijk ook

in alle andere gevallen , schriftelijk kunnen vorderen ),
bunne

onderhebbende manschappen onder de wapenen doen komen ,

en in alles naar de , bij dien last ontvangene , bevelen moeten

handelen .
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Bij gelegenheid van brand , en wanneer er alarm wordt ge

slagen , zal elk lid der schutterij zich dadelijk naar de voor

hem bestemde loopplaals begeven ; in dringende gevallen zul

len de kommandanten der schutterijen op eigen gezag hunne

onderhebbenden kunnen doen onder de wapenen komen , en al

die maatregelen van voorzorg moeten nemen
welke hun naar

de omstandigheden zullen toeschijnen noodig of dienstig te zijn ;

mits verpligt zijnde, om daarvan onverwijld aan het plaatselijk

bestuur kennis te geven .

Art. 45. De schutterijen zullen geene parades betrekken , en

geede wachten , noch eere- of andere posten bezetten , dan voor

200 verre die posten voor ons , of voor het Koninklijk Gezin

mogten plaats hebben , of , ten gevolge der bepalingen , bij deze

wet gemaakt , door het plaatselijk bestuur volstrekt noodig moge

ten worden geacht , en door den Gouverneur der provincie zijn

goedgekeurd.

Art. 46. Zij zullen , wat de gewone dagelijksche dienst be

treft , niets gemeens hebben met het inilitaire garnizoen.

In buitengewone omstandigheden , echter , en zoodra er bin

nen de gemeente alarm voor de militaire bezetting wordt gesla

gen , zullen al de leden der dienstdoende schutterij aldaar zich

ordelijk en in volle wapenrusting naar de voor hen aangewezen

alarm- of loopplaatsen moeten begeven , ten einde de aan hen

te geven bevelen aldaar af te wachten en vervolgens na te

komen.

In de laatsgemelde gevallen zullen de schutterijen door de

plaatselijke besturen onder het bevel van den militairen kom

mandant worden gesteld.

Art. 47. De kommandanten der schutterijen zullen aan de

militaire kommandanten , binnen hunne gemeenten aanwezig ,
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moeten kermis geven van alle verzamelingen van gewapende

manschappen , onder hunne bevelen staande , len zij dat de

zelve op gezette dagen of uren plaats hebben ; als wanneer het

voldoende zal zijn , zulks bij den aanvang daarvan eens vooral

ter hubner kennis te brengen .
ci si

Art. 48. De momentanele hulp der schutterijen door de

militaire , autoriteiten wordende gevraagd , zal dezelve in zeer

dringende gevallen door het plaatselijk bestuur op eigen gezeg ,

en in alle andere gevallen niet dan onder goedkeuring van den

Gouverneur der 'provincie , kannen worden verleend.

1. In de eerstgenoemde gevallen , echter , moet de Gouver

neur dadelijk door het plaatselijk bestuur daarvan verwittigd

worden .

Art. 49. Wanneer in eene naburige gemeente de rust-mogt

worden bedreigd of gestoord , zullen de dienstdoende schütte

rijen uit andere gemeenten , op vordering van den Gouverneur

der provincie , en in dringende gevallen op last zelfs van den

Voorzitter des plaatselijken bestuurs , hulp moeten verleenen ;

behoudens, in de laatst bedoelde gevallen , de verpligtiðg van

dien Voorzitter, 'om onverwijld den Gouverneur daarvan berigt

te geven . : į

« De gemeente , welke de bulp beeft noodig gehad , zal dekos

ten deswege dragen ; zullende echter geene schutterij geheelof

gedeeltelijk kunnen worden gebezigd buiten de provincie ,

welke zij behoort , tenzij op onzen bijzonderen last.

tot

Art. 50. In de gemeenten , alwaar eene militaire bezetting

aanwezig is , zal het parool en contrasein door den kommandant

derzelve aan dien der dienstdoende schutterij aldaar worden

medegedeeld . Bijontstentenis vanmilitaire " bezetting, zal het

parool "en contrasein door den kommandant der dienstdoende



schutterij gegeven , doch ook door hem aan den Voorzitter van

het; plaatselijk bestuur moeten worden opgegerego wcisionsbe

de gee

a Ant. -51. De officieren derschutterijen en die van hets léger

zullen elkapder in , banne respeotive rangen erkennen ,

woneeerbewijzingen doen gevenen elkanders rondes enpatrouil

les doen eerbiedigen , zonder echter elkanders wachten ofipost

ten in oogenschouw te mogen nemen of te onderzoeken. Blijo

vende nogtans de militaire kommandant en de plaats -majoor

in de gemeente in allen gevalle tot het voorschreven onderzoek

bevoegd .

DiArt. 52. Bij.zoodanige zeldzame gelegenheden , in welke de

schutterijen met de marechaussée ofhet militair garnizoen we

eenigd of gezamenlijk mogten onder de wapenen komen , zullen

de schutterijen altijd den regtervleugel bezetten...

»Arts,53. De leden der schutterijen , van welken rang pok ,

zullen in alles , wat de dienst betreft; aan hunnen meerderen

gehoorzamen , en zich overeenkomstig de, bij deze wet gemaakte ,

bepalingen moeten gedragen. ! ;

(1.alܝܶܐ.ܐ.܀.;;ܐܺܝ

Art. 54. Die zich gedurende de dievst , of ter gelegenheid

van dienstzaken', door woorden of met daden tegen bunne

meerderen verzetten , zullen met degradatie , of, des , noods ;

met wegzending uit de schutterij gestraft worden .

1 :" Art. 55, Schutters , die eenen hun toevertrouwder post, en

oflicieren of onder officieren en korporaals , die eenen zoodanigen

post , of wel een aan hunne zorg overgelaten detachement ver

laten , zullen gestraft worden :

De eerstgemelden met geldboete , of wegzeading uit de schut

terij; -en 31,+
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. De laatstgenoemden met geldboete , en , bij verzwarende om

standigheden , met degradatie of wegzending uit de schutterij.

Art. 56 . Zij, die de bekomen wapenen of wapenrustingen ,

of andere voorwerpen , zonder onderscheid , welke hun in der.

zelver betrekking van leden der schutterij , tot een bepaald ge

bruik , als zoodanig worden toebetrouwd , mogten bederven of

onbruikbaar maken , verzetten , verpanden , verkoopen , of op

eenige andere wijze afbandig maken , zullen , onverminderd der

zelver verpligting tot vergoeding der Waarde , met geldboete

worden gestraft, voor zoo verre de omstandigheden niet van

dien aard zijn mogten , om hen , wegens moedwillig misbruik

van vertrouwen , te dezer zake , voor den burgerlijken regter

te doen te regt staan , en als zoodanig te straffen .

men ,

Art. 57. Die , tot eenige dienst geroepen zijnde , te laat ko

zich te vroeg verwijderen , of in het geheel niet verschij

nen , alsmede de zoodanigen , van welke het blijken mogt , dat

zij, na tot eenige dienst te zijn opgeroepen , zonder voorken

nis hunner superieuren , of ook slechts , ter ontduiking van de

dienst, de gemeente hebben verlaten , zullen met geldboete

worden gestraft.

Art. 58. Alle pligtverzuim of gedrag tegen de ondergeschikt.

heid , waaromtrent bij deze wet geene bijzondere bepalingen

zijn gemaakt , alsmede alle misbruiken van gezag tegen onder

hebbenden , zullen , naar bevind van zaken , worden verbeterd

of gestraft met zoodanige boeten of straffen , als niet te boven

zullen gaan die , welke bij deze wet zijn bepaald.

Art. 59. Alle officieren of de zoodanigen , die , uit hoofde

van hunnen rang , eenig gezag uitoefenen over andere leden der

schutterij, zullen het regt hebben , om onderhoorigen , die zich
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gedurende de dienst aan eenig vergrijp mogten schuldig maken,

dadelijk te doen ontwapenen en provisioneel te verwijderen ;

zij zullen , echter , daarvan onverwijld moeten kennis geven aan

den kommandant der schutterij.

Art. 60. Die , ingeval van oproer , zich onder de wapenen

wederstrevig tegen de orders huoner meerderen gedragen , zich

feitelijk tegen dezelve verzetten , of de muitelingen door geba

ren , woorden of daden , aanmoedigen mogten , zullen als me

depligtigen worden beschouwd. In deze gevallen , gelijk mede

in alle andere , waar de vergrijpen tegen de ondergeschiktheid

mogten gepaard gaan met verzwarende omstandigheden , welke

- bij het wetboek van strafregt onder de misdaden of misdrijven

worden gerangschikt , zullen de schuldigen aan den burgerlijken

regter worden overgeleverd.

Art. 61 . De geldboeten , waartoe ingevolge de wet zal kun

nen worden verwezen , zullen voor zoo verre zulks bij dezelve

niet in het bijzonder anders mogt zijn bepaald , de som van

vijftien guldens , telkens , niet mogen te boven gaan ; in de

gevallen , wanneer de schutterijen bij brand , bedreigde of reeds

gestoorde rust , of wel , buiten hunne gemeente moeten dienst

doen , kunnen deze boeten tot eene som van honderd guldens

worden verhoogd.

Op het verzwarende, uit die omstandigheden ontstaande , zal

steeds bij de bepaling der hoegrootheid van de boeten moeten

worden acht gegevev .

Art. 62. Die uit de schutterij zullen worden weggezonden ,

zullen tevens , onder goedkeuring des plaatselijken bestuurs ,

worden verwezen in eene boete , die , bij wijze van contribu

tie , over hunnen dog overigen vijfjarigen diensttijd zal wor

den omgeslagen , en waarvan het jaarlijksch bedrag niet min



der danf 59 , ep op niet meerder dan f. 150 zal kunnen be.

loopen .

***Lor

Art. 63. Bij de dienstdoende schutterij in elke gemgente ,

of bij de dienstdoende schutterijen over eenige gemeenten , die

slechts weinig sclautters opleveren mogten , te zamengenomen ,

zal een schuttersraad bestaan , aan welken ,, behalve de perdere

attributen , bij deze wet gegeven , shet beoordeelen van en uit

spraak doen omtrent alle verzuim en overtreding , in zaken

van de schutterij , en milsdien ook het opleggen der straffen

en boeten , bij de wet vastgesteld of vrijgelaten , zal zijn sop .

gedragen , voorbehoudens hetgeen bij artikel 65. zal worden

bepaald.

u In zeer bevolkte gemeenten zal, met onze toestemming ,

behalve den schutters -raad , nog eep raad zwen administratie,

uit andere leden bestaande, kunnen worden opgerigt , alleen

belast met desgeldelijke administratie der schutterijen in die

gemeenten . *** 315 x95 95,70

obArt. 64. Deze schutters-raden zullen gewoonlijk zijn; Zamo

mengesteld uit eenen officier van elken rang bij de schutterij,

cenen onderofficier , eenen korporaal en eenen schutter jo deze

zullen echter elkander niet tot in den derdengraadvap hloed

verwantschap of zwagerschap mogen bestaan. 1700W

Art. 65. Van devonpissen der voorschreven sebutters-raden ,

welke degradatie, wegzending uit de schutterij , of beboeting

van meer dan zes guldens inhouden , zal men zich , uiterlijk

binnen den tijdvan veertien dagen na het kennis bekomen yan

die vonnissen , schriftelijk kunnen heroepen ) op gedeputeerde

Stetender provincie , die deze vonnissen zullen kunnen band ,

haven 5 verbeteren of te niet doen .."

-- Mogten dezelve vonnissen de degradatie of wegzending uitde



15

schutterij righouden van officieren , zullen dezelve opverwijld

aan ons ter bekrachtiging worden ingezonden , terwijl, wanneer

daarop bippen zes weken na die inzendiug ( van welke in allen

gevallen zal moeten blijken ), geene dispositie ter contrarie van

Ons, of onzentwege mogt zijn ingekomen , de sententie alsdan

zal worden aangemerkt, als door ons te zijn goedgekeurd . Jy

De officieren , tegen welke zoodanige sententie is geslagen

zullen hangende onze overweging zijn gesuspendeerd.

- Art. 66. Bij elken der *sehutlers-raden zal door ons een

auditeur worden aangesteld , die met de vervolging van alle

verzuimen en overtredingen , de dienst en de ondergeschiktheid

der schutters betreffende , zal zijn belast.

Een der leden van dien raad zal tevens als secretaris bij den ,

zelven fungeren .

Art. 67. De Kommandanten der schutterijen zijn verpligt

yan al de hun bekende verzuimen en overtredingen , door de

onderhoorigen begaan , in 200 verre namelijk dezelve door

feitelijkheden , openbaren onwil , het bieden van tegenstand ,

opzettelijke weigering , of moedwillige nalatigheid , zijn geken

merkt , dadelijk kennis te geven aan de auditeurs , met bijvoey

.ging der bewijzen , en met opgave zoo veel mogelijk der person

nen , die als getuigen zullen kunnen dienen .

1. Art. 68. Alle fouten , door schuttersbegaan wordende, welke

alleen aan opachtzaamheid of slordigheid zijn toe te schrijven ,

alsmede kleine of geringe vergrijpen tegen de orde en onders

geschiktheid , zullen door de kommandanten zelve met de open

legging eener boete kunnen worden gestraft, welke, voor de

officieren , de som van f 3., en voor de onder-officieren en , vers

dere lęden der schutterij die van fi, niet zal mogen te boven

gaan ,
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Art. 69. De auditeur door den bevelvoerenden officier , ir

gevolge art. 67 , kennis bekomen hebbende van pligtverzuim of

wangedragingen , zal , daartoe termen vindende , tegen de over

treders moeten handelen , en da ingewonnen berigten , de be

schuldigden voor den schutters -raad doen booren . Indien hij

vermeent , dat er geene termen tot vervolging bestaan , zal hij

de aanklagt aan den raad overhandigen , die daarop beslissen zal.

Indien zij , voor den raad ontboden zijnde , niet verschijnen

op den tijd bij de oproeping bepaald , welke niet korter dan na

drie volle dagen mag worden gesteld , zullen zij bij verstek kun

nen gevonnisd worden.

Art. 7o . Leden der schutterij, die , voor den schutters-raad

opgeroepen zijnde om getuigenis der waarheid te geven , zonder

.wettige reden niet verschijnen op den bepaalden tijd , welke

dezelfde zal moeten zijn als die in het laatst voorgaande artikel

vermeld , zullen voor de eerste maal door den raad verwezen

worden tot geldboete; voor de tweede maal, niet voldoende aan

de oproeping , zullen zij , door den bode van den schutters-raad,

op een schriftelijk bevel van medebrenging , door dien raad af

gegeven , voor denzelven worden gebragt, onverminderd de toe

passing van dezelfde boete voor eene tweede maal, welke echter

de som van f 6 niet zal mogen te boven gaan,

Indien de geroepene getuigen geene leden der schutterij zijn,

zal er te dezen opzigte gehandeld worden , overeenkomstig het

geen daaromtrent in de regtspleging bij de landmagt , bij Ons

besluit van 20 Julij 1814 gearresteerd , en wel in den tweeden

titel , het tweede hoofdstuk , art. 92 tot 98 , is voorgeschreven .

Art.
71 . Bekeurde of gevonnisde leden der schutterijen de

hun opgelegde straffen of vergoedingen , bij deze wet bepaald ,

binnen acht dagen na de bekeuring of pa het vonnis niet heb

bende betaald , zullen door de boden der schutters - raden tot die
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betaling worden aangemaand of geïnsinueerd ; welke aanmaning

of insinuatie , bij verder in gebreke blijven , van acht tot acht

dagen , nog twee maal zal worden herhaald . Het verschuldigde

alsdan binnen 48 uren , na deze laatste aanmaning of insinuatie,

niet zijnde voldaan met de kosten , zal de bekeurde of gevon

disde daartoe kunnen worden geconstringeerd door middel van

provoost -arrest , onder goedkeuring van het plaatselijk bestuur

op te leggen , en welk arrest insgelijks ten koste van den bekeur

den of gevonnisden zal zijn , doch den tijd van veertien dagen

niet zal mogen te boven gaan .

Art. 72. De citatiën , en andere akten van vervolging , aan

leden der schutterij door den schutters-raad, de vonnissen , daar

op volgende , alsmede de akten , welke ter inning der bij die

vonnissen bepaalde boeten en kosten strekken , zoo wel als die,

welke ter inning der bij art. 68 aangewezen boeten mogten

noodig zijn , gelijk mede alle geschriften , welke een lid der

schutterij in deze zijne betrekking mogt noodig hebben , zullen

vrij van zegel en registratie - regten zijn . -



Door den Heer

is betaald in handen van den Fourier, om tot betaling

te zullen strekken van zoodanige EQUIPEMENTS-STUKKEN ,

waarvoor door den Raad van Kleeding (met algemeenę

goedkeuring door de Heeren Schutters benoemd). met

de Leveranciers is gecontracteerd .

Gl
CI.M

Fourier.
1

GB

s . 2

NB. Contra - Boek dezer rekeningen wordt bij

den Fourier gehouden .
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!
Afgeleverde Voorwerpen , waarvan de Kwitantien der

Leveranciers, ter inzage der Heeren Schutters bij den

Opperwachtmeester berustende zijn .

GI. Cr.

nicorn



Ten behoeve van de Kompagnies-Kas

ding zal ge

GL. Ct.

Ontvangen .

Fourier.



Kas waarvan alle drie maanden verantwoor

gedaan worden.

GI. Ct.
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