
BESLUIT van den n October 1830 houdende voorbereidende bepalingen 

gen tot eene eventuele oproeping van den landstorm 

JJ 
WILLEM BIJ DE GRATIE GoDS ,    KoMING DER NEDERLANDEN PRINS 

’ van Oranje Nassau GROOT-HERTog van Luxemburg enz enz enz 
Gezien Ons besluie van den 4 dezer maand {Staatsblad no 61 betrekkelijk 

kelijk de farmacie van een gedeelte van den isten ban der dienstdoende schutterijen 
In aanmerking nemende ,  dat de omstandigheden gebiedend vorderen het nemen van 

de krachtdadigste maatregelen om de Noord- Nederlandsche gewesten te beveiligen tegeo 

geo alle mogelijke onderneming uic die deelen des Rijks welke tegen het wettig gezag 
in opstand zijn ; 

Willende dien ten gevolge alles voorbereiden wat noodig is tot eene eventuele op- 

Toeping van den landstorm ; 
Gezien de 4de afdeeling der wet van den 11 April f827 (Staatsblad no 17 
Gezien het gezamenlijk rappor van de deparcementen van Binnenlandsche zaken en 

van Oorlog ; 

Hebben besloten en besluiten 

Art 1 Tot volledige formatie van den isten ban der dienstdoende schutterijen de 
reserve daaronder begrepen ,  zal onverwijld het juiste getal der gehuwden zonder kinderen 

deren onder de leden dier schutterij worden opgenomen en gevoegd bij het reeds opgenomen 

genomen gedeelte van denzelfden ban 

a Er zal ten spoedigste worden overgegaan tot de oproeping der rustende schutterijen 
rijen en de formatie van den isten ban derzelven 

3 Na afloop van de formatie van den isten ban der in artikel 1 en 2 vermelde 
schutterijen ,    zal terstond worden overgegaan tot die van den 2den en vervolgens tot 
die van den 3den ban uit de dienstdoende en rustende schutterijen ,  de reserve daaronder 

der begrepen 

4 De iste 2de en 3de ban der voormelde schutterijen zullen zoodra mogelijk 
opvolgelijk worden gewapend en wel de iste ban overeenkomstig artikel 26 van Ons 
besluit van den 4 dezer (Staatsblad no 61 

5 Voorloopig zal alleen de iste ban van de vereisclne uniforme kleeding worden 
voorzien 

6 De wapenen en het legergoed der oude schutterijen zullen dadelijk worden opgevorderd 

vorderd en voor zoo verre bruikbaar intusschen aan de leden van den 2den ban worden 

den uitgereikt ,    ten einde daarvan gebruik te maken ,    tot tijd en wijle dezelve tegen 
nieuwe zullen worden verwisseld 

7 
Al de kompagnien welken den eersten ban der dienstdoende en rustende schutterijen 

rijen uitmaken dragen den naam van keurkompagnien kompagnien ;    en zal de formatie dier kompagnien 

pagnien ,   alsmede die van den 2den en 3den ban ,   in bataiilons of afdeeüngen ,  waarin 
de respective Gouverneurs ,   zich door de in hunne provincie aanwezige Militie-commissarissen 

missarissen ,    zullen kunnen doen adsisteren ,   plaats hebben op den voet als bij Ons 
besluit van den 4 dezer {Staatsblad no 6f is bepaald 

8 Zoodra in eene provincie de rustende schutterij van den isten ban alsmede de 
sde en 3de bans ,  zullen zijn georganiseerd ,  zal daarvan op gelijke wijze rapport worden 
den gedaan ,  als bij Ons bovengemeld besluit is bepaald met bijvoeging der voordragten 
ten toe benoeming der reeds voorloopig gedesigneerde officieren 

9 De officieren en onderofficieren officieren voor de te formeren kompagnien rustende schutterij 

terij van den iscen ban zoo wel als van den 2den en 3den ban zullen bij voorkeur 
gekozen worden uit die der tegenwoordige of vorige schutterijen ,    en voorts deswege 
gehandeld worden als bij ons meergemeld besluit van den 4 dezer (Staatsblad no 61 ~) 

is bepaald en nader op den daarbij gevoegden staat is aangewezen 
10 De iste ban ,   zal overeenkomstig art u van Ons meergemeld besluit in den 

wapenhandel worden geoefend ,   om ,   zoodra noodig ,    tot verdediging van den vaderlaodschen 

laodschen grond te kunnen dienen 

11 De 2de ban zal eenmaal ’s weeks in den wapenhandel worden geoefend en geheel 

heel of voor zoodanig gedeelte als noodig is worden gebezigd tot handhaving der rust 
in de respective gemeenten 

12 Ten einde de oefening bij de artikelen 10 en n vermeld overal behoorlijk te 
doen plaats hebben zal voor de plaatsen ,   alwaar niet oogenblikkelijk bekwame instructeurs 

structeurs aanwezig zijn door de Gouverneurs der belanghebbende provinciºn onverwijld 
wijld eene oproeping geschieden van gegageerde of ook gewezene militaire onder-officieren 
cieren ,   welke geschikt zijn om de noodige instructie te geven en waarvan de bezolding 

zolding door het departement van oorlog zal geschieden ;   terwijl overigens ,   door het 
gemelde departement daarbij nog zullen worden toegevoegd de geschikte onderofficie- officieren 

ren en korporaals der garnizoens-kompagnien waarbij dezelve door geringe sterkte van 
manschappen kunnen worden gemist 

13 De 3de ban zal voor als nog niet in den wapenhandel behoeven te worden geoefend 

oefend maar den 2den ban voor zoo veel noodig medewerken tot handhaving der 
iusc in de gemeenten 

Voor zoo verre dit ten gezegden einde ontoereikende mogt zijn ,  zal het aan de 
plaatselijke Besturen vrij staan om verder daartoe zoodanige personen in hune gemeente 
te uit te noodigen ,  als zij er het meest geschikt voor zullen oordeelen 

14 De plaatselijke Besturen zullen het toezigt hebben over de wapenen en wapenrustingen 

rustingen van den aden en 3den ban en dezelve alleen dan en voor zoo veel noodig uitreiken 
reiken als voor de exercitien en de dienst vereischt zal worden 

15 Het remplacement bij den alsnu volledig gemaakten isten ban zal geschieden 
zoo als bepaald is bij de artikelen 18 en 19 van Ons meer gemeld besluit dat bij den 
aden en 3den ban op gelijken voet doch zal de ouderdom zich daarbij tot 40 jaren 
mogen uitstrekken 
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16 Er zal dadelijk tot de zamenstelling van schuttersraden bij de rustende schutterijen 

terijen worden overgegaan ,   met voordragt ter benoeming van Auditeurs bij dezelve ,? 
overeenkomstig artikel 75 der wet ,  en zal tevens te dien aanzien zoo wel als omtrent 

"’�38 van toepassing zijn terwijl betrekkelijk de tuchten en regtspleging bij de gemelde 

melde schutterijen ,  gehandeld zal worden als voor de dienstdoende schutterijen bij de 
wet Is bepaald 

Onze Minister van Binnenlandsche zaken en de Directeur- Generaal van Oorlog zijn 

Mlen worden gezonden aan Onze beminde Zonen den Prins van Oranje Kolonel-Ge- 
��l «er Schutterijen en den Admiraal en Kolonel- Generaal ,  aan Onzen Ministervan 

worden geplaatst 

Gegeven te ’» Gravenhage den 11 October des jaars 1830 van Onze regering het 
**venttende WILLEM 

Van wege den Koning 

iii ,	 J G de Mey van Streefkerk 
"«gegeven den elfden October 1830 

De Secretaris van Staat 

J 
G de Mey van Streefkerk 


