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In 't ontftaen van een generale Allarm
binnen de Stad

AMSTERDAM.

t ' A M S T E L R E D A M s

fiy J O H A N N E S van R A V E S T E Y N ,

Ordinaris Drucker defer fcedej 1672.

Reglement by mijn Heeren de Burgermee '•. fteren ende Regeerders van Amflerdam 3 met
" communicatie ende toeftemminge van de Krijgs. Raed geraemt, rakende de ordres te obiêrveren in
cas van't ontftaen van een generale Allarm binnen
defê Stad.
I.

At by voorval van een generale Allarm op
het. roeren van de Trommel, ende hetluy>den van de Kloeken alle de Burgers die op
'• Wapenen zijn geftelt, ende om in fuiken ge*
val dienft te doen zijn befcheyden, met de
meeft doenlijke fpoet, foo Officiers als Rot*
gefellen, fbodie inde Wagt alsbuyten defelvezijn , fonder exceptie haer fullen moeten vervoegen nae'thuys van
de Vaendrigvan de Compagnie onder de welke fy reforteren 3 om vandaer fonder uytftel in foodanigeTroupen
als van moment tot moment aen fullen komen met de meefte acceleratie fonder eenige ordre van hooger hand af te
wachten 3 op die vandeCapiteyn ofte by des felfsabfen tic
van een minder Officier, haer te begeven nae de Allarm
plaetfe hier nae aen yder Compagnie provifionelijk aengewefens alle met haer complete Wapenen, op pene van dat
de gene die daer in ne nalatig bevinden fullen werden, ten
ware omme Accidenten ende Krankheden die hen onbequaem maken , fullen werden verklaert meyneedigendc
£erloos,-ende vervallen te zijn van haerBurger-regt, inhabil
om eenige ampten te bekleeden , ende verder arbitralijk
fullen werden geftraft, felfs aen den Lijve, naegelegenthcyd
van faken, ende fonder eenige conniventie.
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II. Dat

II

"

"

t)at om de voorfe Compagnien foo veel te'verfterken als
doenlijk fal zij n 3 ende een gemeen gevaer mètgemeen^hulpe onder Godes zegen van de Stad af te drijven ,^yLyeder
Capiteyn binnen de tijd van tweemael vier-en-twintig uren
fal moeren werden geformeert,endein handen van deHeeren Colonellen overgebragt een Lijfte, bevattende 't getal
van alle weerbare Mannen, die in yeder fijn Wijk woonachtig zijn, ende alle die onder den Eed zijn gebragt ofte nader
gebragt behooren te werden •, met diftindie van 't getal van
de gene die alreede aétuële Wagt doen, als mede van de
gene die daer van by uyt-koop ofte anderlints zijn bevrijü
ende echter in ftaetzijn om dien ft te kunnen doen , ende
van de gene die om haer kley n vermogen tot nog toe van de
Wagt zijn bevrijd gebleven, metfpeciale denotatie van het
getal van de gene die uyt het Magafijn van de Stad van
Wapenen fullcn moeten werden voorfien om aftuële dienft
te kunnen doen > ende dat met onderfcheydinge van de
gene die bequaem zijn om een MusquetofteSnaphaente
voeren, ofte anders de Spies te dragen, endedatyegelijk
Compagnie diermate met alle ftrijdbare Mannen vergroot
zijnde, met volle Wapenen opdetebeftemmendagenfal
Optrecken ende reveue pafleren, fonder dat echter degene
die nieuwelijk onderde voorfz Compagnien in maniere als
voorfeytisfullen werden getrocken, gehouden fullen zijn
eenige ordinaris Tochten ofte Wagten te doen voor dat
haer fulks fpecialijk fal werden gelaft, maer dat fy fonder.
eenige nader laft fullen nevens anderen incas van Allarm,
op de geordonneerde Rende-vous-plaetfen hebben te verfchijnen, ende aldaer te pareren aen de ordres die haer geseven fullen werden.
III
Dat de gene die ten voorfz eynde uyt des Stads Magafijsen. hare Wapenen fullen ontfangen, goede fbrge fullea
dragen,,

tenc'yndede felve foyveren dngefchent bewaere
werden, om naderhand op ordfe van de Heeren Burgermeefteren wederom in de voorfchreve Magafijnen gebragt
te werden.
IV
'
Dat de Gapitey nen met haer onderhoorige Compagnien
in voldoeninge van de boven geroerde ordres, op haer gedefigneerde plaetfen verfchenen zijndes fullen van daer
niet fcheyden nochte haer moveren, voor aleer hen fulks
by de Heeren Burgermeefteren3 de Heeren Collonellen>
ofte de gene die volgens ordre van de Heeren Burgermeefteren de charge van Lieutenant-Colonellen ende Majoors
fullen doen 3 iulks fal werden aenbevolen.
V.
Ende op dat alle misverftant omtrent het veroorfaken
van Allarm geprecaveert mag werden 3 ibo fullen alle Offieieren gewaerfchout zijn geen Allarm te maken 9 dan wanneer des noot fal wefen $ ende na dat fy wel bedachtelijk futkn hebben aengemerkt of fy ook geabufeert fouden mogen
werden in 't geen haer, als eenige Vyandlijke toeleg} tegens
defe Stad ende de goede Ingefetenen van de felve voorkomen foude mogen.

VI.

Dat wanneer door ordre van hooger hand, nevens de
Burgers eenige gefoldoyeerde Militie op de Wallen werd
gebragt j in fuiken geval de felve gefoldoyeerde Militie fal
occuperen de linker zijde van de Bolwerken, en foo veel
van de naeft aengelegen Cortine als fy befetten kan -, ende dat de gemelde gefoldoyeerde Militie nevens de Burgers
fal pareren de ordre die haer van de voorfz Colonellen,
Lieutenant-Colonellen ende Majoors fal werden gegeven.

%vu.

Dat vordersop het eerfte gerucht van een generale Allaon j nevens de aldaer geordonneerde Compagnien BurA 3
gers.

haer op de Wallen op haer geaffigneerde poften follen begeven alle de Conftapels ende Bos-fchieters, ende dat
m et alle de fpoet die doenlijk is j op pene van aen den lijve
ende felf na gelegentheyd van faken met de dood geftraft te
werden 5 ende dat defelveaenftonds goede forge lullen dragen, datde Vyer-bakens, geftelt om te ontdecken 't geen
omtrent de Wallen vyandlijk geattenteert foude mogen
werden, mogen toegefteltendeaengefteken werden, ende
vervolgens by der hand mag werden gebragt ende gereet gehouden alle het geen gedeftineert is, om tot befcherminge
van devoorfz Wallen, tegensvyandlijke attaque gebruykt
te werden , dragende goede toefigt dat niets van alle het felve onbehoorlijk verfpilt ofte weg gedragen, ende voor fbo
veel het regens de Vyand niet werd verbruykt geconferveert mag blijven.
VUL
Inmiddels deBurgerye in maniere als voorfeit is haer nae
haer refpeftive Allarm plaetfen begeven, fullen nevens de
Heeren Bürgermeefterenfig in alle meeft doenlijke fpoet op
het Stad-huys laten vinden de Heeren Colonellen, nevens
alle de Heeren van eenige Collegien van Magiftrature niet
onder devoorfz Compagnien Burgers reforrerende 5 mitsgaders alle Officianten, Suppooflen ende Boden3 gelijk ook
alle Capiteynen ende Lieutenanten, die voor defen in de
Surgerwagt zijn geweeft, alle gewapent met een halve Spiets
ende Zijd-geweer, om te pareren fodanige ordres als haer by
welgedagte mijn Heeren de Burgermeefteren gegeven fullen werden , op een boete van 200 Ducatons ende arbitrale correörie, voor de gene die haer ter behoorlijker tijd ter
voorfz plaetfe niet fullen hebben laten vinden.
IX.
Dat vorders in cas voorfeyt ,«op den Dam , voor het Stadhuys haer met haer Monture ende volle Wapenen ftillen
vinden de twee Compagnien vry willige Ruyters 3 ende vorders

ders alle de gefoldoyeerde Militie, die in de Stad fal zijn, om!
yder gerengëért onder haer refpe£bive Officieren te pareren
de ordres die haer by de Heeren Burgermeefteren (uilen werden gegeven.
<

^v.

Dat vorders om op de fecuriteyt van de Stad aen de zijde
van 't Ye te voorfïen, nevens de dry Compagnien Burgers
die daer omtrent haer poft is aengewefen, haer illico in cas
van Allarm daerwaerts fullen hebben te begeven op de Rende- vous plaetfen by deHeerLieutenant- Admirael deRuyter,
met communicatie van de Heeren Burgermeefteren geraemt,
alle de Officieren ende Matroofen van 't Regiment van de
Colonel Sweers j die op de Wallen ontrent het Gefchutniet
werden gebruykt 3 ende dat alle de gene, die aen de Waterkant van het blauwe Hooft tot de uyterfte punt vanFunen
fullen ge-employeert werden, fullen pareren ende refpedteren de ordres by welgedagten Heer Lieutenant-Admirael te
geven.
XI.
Ende fullen ook uyt dien Hoofde aen de ordres van
wel-gedagte Heer Lieutenant-Admirael pareren 3 alle de Officieren ende alle andere perfoonen die in dienftvan de Heeren van'de Admiraliteyt, ofte van de Heeren Bewinthebberen van deOoft-lndifcheCompagnie fullen zijn geordonneert
ende befcheyden 3 foo te Water als te Lande, om tegens
Yyandlijke attaque dienft te doen.
XII.
Dat vorders de Capiteynen 3 minder Officieren ende de
gemeene Rot-gefellen van de Ratel-wagten , haer gewaerfchout fullen houden , om in cas van fodanige Allarm, fonder
eenige intermiffie 3 met alle de uyterfte diligentie, yederop
haer aenbevolen poften , ende de Officieren met het doen
van continuele Patrouilles-te beforgen, dat alle defordre
ende t'famen-rottingegeweertendetegen-gegaen, ende alle
onhey-

£" *

' i '

x

ff

' •

*. "5sS»
* *• •> • * " "' •-»« v'
" «T

-öriheylen van Brand endéyandere
ongemacken voorgekomeiï
mogen werden.
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5 XIII.
Dat vorders by voorval van foodanige Allarm, aiïe die*
van de Mennonilte Gefintheyd s ook alle de Wees-kinde.
ren, tot het bluflèn van Brand aengetey kent, met de Meefters over haer geftelt j gelijk ook mede die van de Joodfche
Naties aenbevolen lal ^erden/haer in cas voorfey t tot het
bluflèn van Brand gereet te houden, onder ibodanige Opfiendersals by haer, ibo Mennoniften als Joden 3 felfs fuilen werden verkoren.
, " ï. •
Aldus gearrefteert den ip December31672.
In kenniflè van my Secretaris

C. v. HEEMSKERGK.

