
Door geregeld bij diverse boek-antiquariaten te snuf
felen ontdek je nog wel eens iets bijzonders ; zo ook 
laatst op de antiquaren-beurs in het gebouw van de 
draversbaan in Hilversum waar ik de volgende ontdek
king deed: 
Een klein boekje van 24 pagina's uit november 1784, 
getiteld: 

Concept Plan tot de Generaale Wapening van de 
Provincie van Utrecht 

In dit concept plan wordt een voorstel gedaan over hoe 
een legercorps van 10.000, met geweren bewapende man
schappen, op de been zou kunnen worden gebracht, om in 
oorlogstijd de grenzen van de provincie te kunnen ver
dedigen. 
Hiervoor werd er gedacht aan een inschrijving van alle 
mannen beneden de 60 jaren en boven de 18 jaren, uit
gezonderd: 

1. De supoosten van het Hof Provintiaal. 
2. De leeden van de Geregten en hunne supoosten. 
3. De Predikanten der publike Kerk. 
4. Ieder Pastoor. 
5. De Leeraren van alle getolereerde en gepermitteer

de gezindheeden. 
6. De Dykmeesters, Tollenaaren en Sluyswagters. 
7. De leeverybedienden. 

(Levereye=ambtskledinq van wege de stad verstrekt.) 
8. Zy die met ligchamelyke gebreeken zoodanig bezogt 

zyn dat men zig van hun geen weezentlyk nut kan be-
looven. 

9. Zy die met bannissement (verbanning) in het Tugt-
huis of met openbare geeseling zyn gestraft. 

Voor de inschrijving werden de volgende aanbevelingen 
gedaan: 

'De inschryving, tot de geweer dragende moest, zoo veel 
doenlyk,' vrywillig geschieden, dog zoo in eenig Ge
regt het getal vrywilligers, niet groot genoeg is, om 
het bepaald getal gewapende uit te brengen, zoude men 
zulks per Looting kunnen doen, en om hier in de 
een niet booven den anderen te bezwaaren, alle 4 jaaren 
nieuwe inschryvinge maaken.' 
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'Iemand volstrekt ongeneegen zijnde te dienen, zoude 
ten zynen kosten, zoo de loting op hun vielen, een man 
mogen stellen, blyvende hy aansprekelyk voor al de 
wanbedryven van zyn gesubstitueerde, in zoo verre die 
op geldboeten gesteld worden.' 

Als het aantal ingeschreven manschappen boven de 10.000 
uit zou komen dan dienden de overigen bewapend te wor
den met 'Spaade, Schoppen, Houwelen en Bylen.' 

De 10.000 man dienden verdeeld te worden over 96 com
pagnieën van 100 man waaronder 4 Sergeanten en 2 Tam
bours, aangevuld met 1 Kaptein, 1 Luitenant, 1 2e 
Luitenant en 1 Vaandrig, en voorzien van een vaandel 
waarop aan de rechterzijde het provinciale wapen en 
op de linker zijde het wapen van het gerecht, onder 
welke de compagnie resulteerde, moest worden geborduurd. 
Als je dit zo leest dan vraag je je af of er ooit zo'n 
vaandel is geweest en wat er mee is gebeurd? 

Om tot een evenredige verdeling van de te leveren man
schappen te komen» is er een lijst opgesteld van alle 
gerechten binnen de provincie Utrecht, met de vermel
ding van het aantal te leveren compagnieën. 
Deze lijst is opgemaakt aan de hand van het aantal hui
zen dat ieder gerecht op dat moment bevatte. 

Als we deze lijst opslaan on-der de vermelding Eemland 
dan zien we dat er van Eemnes Buiten verwacht werd dat 
de bewoners niet alleen een compagnie van 100 met ge
weren bewapende mannen zouden leveren, maar ook nog 30 
man ter assistentie aan Eemnes Binnen en 56 man aan 
het Gerecht Leusden. 
Hoe het komt dat Eemnes Buiten ook voor assistentie aan 
het gerecht Leusden moest zorgen is verder nergens te
rug te vinden. 
Wat bovendien opvalt is dat het totaal aan. manschappen 
dat Eemnes Buiten moest leveren (186 man) uitsteekt bo
ven de 150 man die Bunschoten geacht werd bij te dra
gen. En dat terwijl Bunschoten als magazijn-en alarm-
plaats was aangewezen. 

Om de aldus gevormde compagnieën in tijden van gevaar 
op de hoofdkwartieren te kunnen verzamelen wordt een 
reeks van voorstellen gedaan om op diverse manieren 
alarm te slaan. 
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E E M L A N D T . 

HOOFT QUART. NAMEN DER GEREG. COMP. ALARM PL. 
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'Dat wanneer er vereischt wierd, dat eene geheele ver
deeling op kwam; in het Hooftkwartier of het Dorp, op 
de versamelplaats, geluid zou worden de alarmklok, en 
teffens uitgestooken eene blauwe vlag.' 

'waarop de Tamboers in de respective Compagnien, de a-
larm slaan zullen, deeze klok, een uur geluid hebbende, 
zullen de respective Schutters zig, aan het hooft-
quartier een half uur daar na laaten vinden.' 

Indien er maar een compagnie nodig was dan moest de 
blauwe vlag vervangen worden door eenwitte en wanneer 
het noodzakelijk was om het gehele platteland onder de 
'wapenen' te roepen dan zou er een rode vlag worden uit
gestoken, 
(s'nachts vervangen door 1, 2 of 3 lantaarns) 

Om nu ieder soldaat voldoende uit te rusten was er no
dig: 

Een geweer en een patroontas met riem (samen ƒ 12, — ) 
50 scherpe patronen van 1 loot kruit 
(een loot kruit is 1/32 pond, 10 stuivers per pond) 
50 kogels van 2 duit per stuk 
(een duit is 1/16 stuiver) 
6 vuurstenen (6 stuivers per 25 stuks) 

Met alle verdere kosten werd dit, voor de provincie 
Utrecht, begroot op ƒ 130.000,—, welk bedrag geleend 
zou kunnen worden tegen 3% rente. 
Zodat dit aan rente per jaar op ƒ 3.900 werd gesteld. 
Om dit te kunnen betalen werd er voorgesteld om over 
de 100.000 belastbare morgen grond in de provincie 
Utrecht een extra belasting van I5 stuiver per morgen 
te heffen, zodat dit een bedrag van ƒ 7.500,— zou op
brengen. 
Tevens werd er aan gedacht het huisgeld voor ieder huis 
op het platteland te verhogen met \\ stuiver per huis, 
zodat dit voor een totaal van 6OO0 huizen, + 6000 hui
zen die voor de helft waren aangeslagen, op een totaal 
kwam van ƒ 675,—. 

Omdat er binnen de provincie ook nog 4000 morgen hei
deland onbelast lag, zou hier ook nog ƒ 300,— aan te 
verdienen zijn. 
Alle personen die, om eerder genoemde redenen, niet 
voor de dienstplicht in aanmerking kwamen, moesten per 
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jaar, per persoon 2 tot 4 gulden extra belasting be
talen. Dit leverde dan ook nog een bedrag van ƒ 1.132,-
op, waarmee het totaal aan beschikbare gelden op 
ƒ 9.607,-- kwam. 
Dit bedrag zou dan moeten dienen om de rente en aflos
sing van de geleende ƒ 130.000,— te betalen en tevens 
voor het paraat houden van de troepen. 
Als je dan bedenkt dat er voor het exerceren en de 
schietoefeningen per jaar ƒ 4.512,— was uitgetrokken, 
dan blijft er na aftrekt van rente ongeveer ƒ 1.195,-
over voor de aflossing. Wat dan weer neerkwam op een 
termijn van ongeveer 109 jaar: men keek blijkbaar toen 
nog niet op een jaartje meer of minder! 

Voor wat het paraat houden van de troepen betreft wor
den nog de volgende richtlijnen gegeven: 

'Alle jaaren, zoude de Compagnien der respective Dor
pen, door haare Officieren, van den eersten Zondag in 
de Maand, May, tot den laetste Zondag in de maand 
Augustus werden geexerceerd, en dat wel des nademid-
dags, van | 6 tot zeeven uren.' 

'En dewyl het er alleenlyk op aan komt, om de Landlie
den te leeren wel te vuuren; zig saamen te houden, ge-
lyk te marcheren en ordentelyk te retireeren, zoo be
hoefde men de Opgezeetenen door het maaken van veele 
monoevres niet op te houden of te verveelen.' 

Ook de soldij werd niet vergeten, wat blijkt uit het 
volgende: 

'Zoo lang de Opgezeetenen alleenlyk in hunne Quartie
ren dienen, zoude het ten onregt zyn, dat zy voor deze 
dienst eenig salaris wilde pretendeeren.' 

Daar tegenover stond dat hun het dubbele salaris van 
een gewoon soldaat moest worden uitbetaald als zij voor 
de verdediging van de provincie uit het district 
naar de grenzen moesten marcheren. 

De opslag van de wapenen diende ter plaatse te geschie
den, waarvoor ieder gerecht een kamer beschikbaar moest 
stellen. En het onderhoud van de wapenen zou aan de 
gerechts bode kunnen worden uitbesteed: 

'Zullen de Boode van het Geregt, teffens opzigter van 
het Magazyn zyn, en de geweeren in behoorlyke staat 
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moeten houden, schoon en klaar, waar voor hy van ieder 
geweer dragend Schutter 's jaars zal genieten 4 stui
vers en dus ƒ 40,— 's jaars.' 

Het concept plan besluit met de bepalingen: 

'Vervolgens zoude op de onderstaande, misdryven, boeten 
en straffen gestelt behooren te worden.' 

1 Die bij de exercitie absent blyft. 

2 Die te laat komt, als booven. 

3 Die alvoorens gedimiteert te zyn of daar toe verlof 
bekoomen te hebben van zyn Vaandel wykt. 

4 Die zyn Geweer buiten order laadt of reeds gelaade 
zynde, afschiet. 

5 Die dronken bij de exercitie komt of zig bedrinkt 
gedurende den dienst. 

6 Die zig zonder daar toe geroepen te zyn by de 
Officieren, met zyn Geweer buiten zyn woning be
geeft. 

7 Die geenen, die om wat voor oorzaak ook zyn Offi
cieren met woorden kwaalyk bejegent. 

8 Die geenen die zig, wanneer van de Schutterye da-
delyke dienst gevordert wordt, absenteert. 

'op de voorgaande misusen, (misuus=onrechtmatige daad) 
dienen geldboetens gestelt te worden, en in cas van 
wanbetaling, straffe geevenredig na de som waar op de 
boete is gestelt.' 

Ik weet niet of deze aanbevelingen ook als zodanig 
zijn overgenomen maar het geeft in ieder geval een aar
dig beeld van hoe men toen over deze zaken dacht. 

Wiebe van IJken. 
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