
Regeringsplan in 1794 na de Patriottentijd

Nadat het Pruisische leger in 1794 de actie van de
Patriotten had neergeslagen en de oude regenten-
regering met Stadhouder Willem V aan het hoofd weer
op het kussen zat, maakte men plannen om tot een
betere verdediging van het grondgebied van de
Republiek te komen.
Men zag namelijk de bui wel hangen.
De vlucht van de vele, voornamelijk belangrijke,
Patriotten richting Frankrijk wees er wel op van-
waar de vijand te verwachten was.
Men deed toen iets voor die tijd wel unieks: men
probeerde een volksmilitie, provinciaal georgani-
seerd, op te richten.
Daarvoor was geld nodig: een openbare inzameling op
lijsten was het middel. Daarnaast kon men zich
plaatselijk (men sprak van de kleinere steden) voor
de dienst aanmelden. Uniformen en wapens werden ver-
strekt, een handgeld van 4 ducaten en een soldij van
3 gulden per week werd in het vooruitzicht gesteld,
terwijl bij vertrek uit de dienst (die voorlopig tot
het einde van 1795 zou gelden) nog eens 4 ducaten
zouden worden uitgekeerd.
Ook Rhenen was wervingsplaats, maar de animo bleek
nihil, zoals uit de nog aanwezige intekenlijst blijkt.
Na 1795 hoefde het ook niet meer, toen vielen de
Fransen onder Pichegru ons land binnen.
Dat viel hun gemakkelijk want ze konden over de
bevroren rivieren trekken.

J.C.
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. Plan van e ene fpoedige W d* ' , •:
' . pening van Landzaaten in de
. Provintie van Utrecht ter defen- " . -

Jïeyan het Vaderland^ provifio-
• • neel te beginnen met twee Com-

: ; pagnien Artilleristen. . . ' , - /

I-ngevolge de Propoütie door Zyne Doorluchtige Hoogheid gedaan .(
op den 4. Augustus 1794. en de daarop gevolgde Reïblutien van >'

Haar Hoog Mogende de Meeren Staten Generaal van den 5. Septem- '
ber, en die der Heeren Staten dezer Provincie van den i. Octo- • ~ ' • • ' • / ' •
ber 1794. worden hiermede alle de Vaderlandslievende Ingezetenen / , ' -
dezer Provincie genodigd en gelegenheid gegeeven, om ter verdee- . • {''.
diging van het Vaderland, en ter bewaaring en beveiliging der dier- M
baarfte Panden van Vryheid en Godsdienst, Vrouwen en Kinderen j .. .ij
Eigendommen en Bezittingen, iets mede te kunnen contribueeren, • '•.
zoo wel met dadelyk zig op de hier na volgende Condifien tot den • " |
Dienst van. het Land te laten aanneemen, als door vrywillige con-' , >
tributien tot'gedeeltelyke goedmaking der kosten van aanwerving j . ' • J
kleeding en betaling van een goed aantal Manfchappen, teneinde . _ 'i
met en benevens de Armee van den Staat tot afweering van den ' j
vyand, en tot de veiligheid en verdediging der binnenlandfche Fron- ' >
tieren ce worüeu geüiuiKt, zuuiicr gciiuuUcu LC wezen tegen hun-
nen zin, zig buiten de zeven Provinciën te laten emploijeeren, zul- . -' i.
lende w a t d e voorwaarden v a n d e n Dienst betreft. . - • ' ' - . • , -jj

i i Aan elk Man toegelegd worden voor Hondgeld vier Duca- : : :i/
ten, en aan die geenen die den tyd voluit zullen gedient ' j

. - . - . hebben voor affclieid insgelyks vier Ducaten, en voor Gagië . {•
,' • drie Guldens 's weeks, integaan, als hy gekleed en na de ' j

verzamelplaats gezonden zal zyn. • . ' • • • ' '
- c. De Monteering zal beftaan in eene blaauwe Lakenfche Buys " • . V

met gecouleurde kraag en opdagen, waarop een teken van ' ,.*. j
; i deze Provincie, een blaauw Camifool en Broek, een fwarte 1'

Das, ronden Hoed en Pluim, alles zoo veel mogelyk In- A
lands goed. ' , .' j

3. Aan ieder zal gegeven worden een Rantzef, waarin twee ; - ' t
Hemden, een paar wolle Kousfen, een paar Schoenen, me- - i.

, de alles, zoo veel mogelyk, Inlands goed. ' - " ,
^4. Geweer en Patroontas zullen uit 's Lands Magayzen beforgt . ' '

worden, . . ' . •••
5. Ingevalle van quetfuur of ziekte, zullen zy in de Hospitaa- - -\

len of anderfmts, even als de Militairen behandelt en opge- • j}
past worden, ten kosten van den Lande/ ;' :

6. De Weduwen en Wezen der gefheuvelden zullen de vier du- .
caten voor offcheid, toegelegd aan die geenen die den tyd . ,.\

A • vol- . . <



voluit gedient hebben, ook genieten, en daar en boven met
alle andere Weduwen en Weezen van de gefneuvelde Mili-
tairen in 's Lands dienst, gelyke aanfpraak hebben op de Fond-
fen voor dezelve opgerigt, en nog op te rigten.

.7. Al wie genegen is, op de bovengemelte voorwaarden het
Land te dienen, kan zig aanmelden by die Perfonen, welke
Zyne Doorluchtige Hoogheid ten dien einde benoemen zal.

•8. Die dienft genomen heeft, zal tekenen, dat by ontfangen
beeft vier ducaten Handgeld, dat hy aanneemd het Land te
dienen ter defenfie van binnenlandfche Frontieren binnen de
zeven Provinciën op den Militairen Articul Brief, tegen drie
gulden 's weeks, tot het einde van den aanftaanden Jare
3795. indien de oorlog zo langduuren niogt,enzo wanneer,

. • geiyk te wenfchen is, de Oorlog eerder door een goede en
veilige vreede een einde hadde, zal hy de vier ducaten voor.
affcheid genieten, even of den tyd voluit gedient was.

p. leder Compagnie zal beftaan uit 1503 lóo Man, waaronder
de nodige Onder-Officieren, Corporaals, en Tambours, en
gecommandeert werden door een Capitein, een Lieutenant,
en een tweede Lieutenant of Vaandrig.

i o. De verzamelplaats dezer Compagnien zal wezen in de kleine
Steden dezer Provincie.

? [ De gagie der Officieren, die niet uit de Armee genomen wor-
den, zullen'berekent worden na de Traétementen, die Offi-
cieren van gelyke rang in 's Lands dienst genieten. — En
die nir He Arm(4fl ePnnmpn worrtan. zullen een billyk De-
dommagement genieten. De Onder-Officieren uit de Armee"
getrokken zullen de bepaalde drie gulden 's weeks ook trek-
ken — de Onder-Officieren, welke niet uit de Armee geno-
men zyn, zullen de Sergeanten vyf gulden en de Corporaals
vier gulden 's weeks hebben.

ia. Er zullen Lysten gedrukt worden, waar op een ieder, die vry-
willig iets zal willen contribueeren tot de kosten van deeze
Wapening, zal kunnen tekenen voor wat fomma hy gelieft.

13. Gelyke gelegenheid zal ook gegeven worden om te kunnen
contribueeren zonder dat de fomme geweten word.

14. Alle verdere hulp van wat aart ook, ter bevordering van dit
Plan, zal met dank aangenomen worden.



LYST TOT INTEEKENING.

yy y Ondergeteekenden gezien hebbende het Plan
van eene fpoedige Waapening van Landzaten in de
Provincie van Utrecht, ter defenfle. van het Vader-
land, zullen daar toe contribueeren, zo veel als ach--
ter onze Namen ftaat gezet.

Naamen der Perfonen. Somma in
eens.
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