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De laatste twintig jaren van de achttiende eeuw vormen woelige
decennia in de vaderlandse geschiedenis. De Vierde Engelse_Oorlog, de
Eerste Patriottenbeweging, de Orangistische Restauratie en de Tweede
Patriottenactie met de Bataafse Omwenteling vonden erin plaats. De im
plicaties hiervan op het lokale niveau van de gecombineerde hoge heer
lijkheid Hooge en Lage Zwaluwe, gesitueerd in het uiterste zuiden van
het Hollandse gewest, staan reeds ten dele op meer of minder gelukkige
wijze beschreven. Al te voren werd hier of daar een greep gedaan uit
deze boeiende episode van de Zwaluwse geschiedenis.1 Dit artikel zal
zulks opnieuw doen. Het behandelt de wapenhandel of algemene wapen
oefening, vanwege de Staten van Holland aan de plattelandsdistricten
opgelegd als gevolg van een dreigende oorlogssituatie rondom de jaar
wisseling van 1784-1785. Te Zwaluwe leefden grote groepen katholieken
en hervormden naast elkaar. Het lijkt interessant bij de beschrijving van
het gebeuren de rol na te gaan van de religieuze tegenstelling; voorts
die van het Orangisme en Patriottisme.

Aanleiding tot de Eerste Patriottenbeweging (1780-1787) gaf de
Vierde Engelse Oorlog (1780-1784). Voor het rampzalige verloop ervan
voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd stadhouder
Willem V, prins van Oranje en opperbevelhebber van vloot en leger,
velerwegen verantwoordelijk gesteld. Vijandig plaatsten de partijen van
Oranjegezinden en Patriotten zich tegenover elkaar, terwijl een derde
groepering, die der Aristocraten, zich spoedig afzijdig hield. Het ging de
Patriotten, bestaande uit regenten en democratisch gezinde burgers, om
meer dan het uiten van kritiek: zij beoogden deze te benutten, ten einde
constitutionele wijzigingen door te drukken. Beide componenten hadden
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hierover echter niet dezelfde ideeën. Wilden de Patriottische regenten
met burgerlijke steun slechts de bevoegdheden van de stadhouder in hun
eigen belang ongedaan maken, de democratisch gezinde burgerij wenste
verder te gaan door eveneens voor zichzelf wezenlijke staatkundige in
vloed te verwerven. In het verloop van de binnenlandse crisis zou dit
Patriottische monsterverbond dan ook uit elkaar groeien, vooral sedert
1785. Niettemin behield het van 1782 tot september 1787 zowel binnen
als buiten de overheidsorganen de overhand in Holland, het machtigste
gewest der Noordelijke Nederlanden.

In deze intern moeilijke omstandigheden raakte de Republiek in
twist met de Oostenrijkse keizer Jozef II, heer der Zuidelijke Neder
landen, juist nadat met Engeland een weinig eervolle vrede gesloten was.
De spanningen met Jozef II dateerden reeds van eind 1781. Het initia
tief ertoe lag bij hem. De geschilpunten golden voornamelijk de voor het
Antwerpse handelsverkeer gesloten Schelde, de lange rij van over het
algemeen sterk verouderde Barrière-vestingen, gelegen op het grond
gebied van de Zuidelijke, maar in handen van de Noordelijke Neder
landen, en ten slotte enkele kleine grensregelingen in Staats-Vlaanderen
en de Landen van Overmaze. Vooral in oktober 1784 werd de toestand
dreigend. Een oorlog scheen indertijd op het punt te staan uit te breken,
wat tot veel onrust en angst leidde. Nog onlangs was de Republiek, zoals
gezegd, op smadelijke wijze op zee verslagen door Engeland, terwijl de
al even noodlottig verlopen landoorlog van 1747 tegen Frankrijk haar
inwoners nog altijd vers in het geheugen lag. Tot daadwerkelijke krijgs
handelingen met Oostenrijk zou het evenwel niet komen, ofschoon de
kans daarop tot in het voorjaar van 1785 groot bleef en niet eerder dan
september volledig af te kopen viel. Hoe trachtten de Staten van Holland,
de soevereiniteit bekledend binnen het gewest, eind 1784 hun ressort in
staat van verdediging te brengen? Enkel op de kracht van het staande
veldleger en de geregelde garnizoenstroepen van de Republiek durfden
zij zich niet te verlaten. Ze poogden daarenboven Holland inwendig te
beveiligen door middel van een algemene volksbewapening, hierin na
gevolgd door de regeringen van de meeste overige gewesten. Naast de al
bestaande vrijcorpsen, exercitiegenootschappen en vernieuwde schutte
rijen in de steden, die alle Patriottisch gezind waren, hield dit tevens de
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wapening der plattelanders in. Hiertoe namen de Staten van Holland op
18 november 1784 het beginselbesluit. De plattelandsbevolking opperde
nochtans ernstige bezwaren. Op tal van plaatsen pleegde ze zelfs openlijk
en hevig verzet. De Staten moesten ten laatste drastische strafmaatrege
len treffen, zoals inhechtenisneming, geseling en verbanning; verder hun
eisen enigszins matigen.

Hoe was nu de feitelijke gang van zaken te Zwaluwe? Vooropgesteld
zij, dat de repercussies van de Vierde Engelse Oorlog hier uiterst gering
waren. Weliswaar hield men er, gelijk elders, na 10 mei 1782 maande
lijkse biduren op gezag van de Staten, ten einde de Voorzienigheid gunstig
te stemmen met het oog op- de krijgskans,2 maar daar bleef het bij. De
gevolgen van de opgedragen exercitie bleken er veel ingrijpender. Naar
aanleiding van het besluit van 18 november 1784 deden de Gecommit
teerde Raden van het Zuiderkwartier, het uitvoerend lichaam der Hol
landse Staten voor het genoemde deel van het gewest, een dag later een
algemeen schrijven uitgaan naar alle onderhorige ambachtsheerlijkheden.3

De ambachten van Hooge en Lage Zwaluwe ontvingen elk één exemplaar
op 23 november. Omdat deze districten te zamen een gecombineerde
hoge heerlijkheid uitmaakten, kreeg toch dezelfde persoon, namelijk
Christiaan Hendrik van der Hoek, baljuw en schout, beide missiven in
bezit. Op zijn beurt bracht hij de negen schepenen op de hoogte. Zij be
handelden gezamenlijk de aanhangig gemaakte kwestie in een buiten
gewone vergadering van 24 november, verdeelden de werkzaamheden,
voortvloeiend uit het bericht, en formuleerden het antwoord vijf dagen
nadien. De latere correspondentie van de Gecommitteerde Raden over
de wapenhandel behelsde evenzeer globale, uniforme stukken, die in
tweevoud riaar Zwaluwe gestuurd en hier op eenzelfde wijze afgewerkt
werden als de circulaire van 19 november.

Zonder te verwijzen naar de problemen met de keizer deelde dit ge
schrift mee, dat de Gecommitteerde Raden door de Staten gemachtigd
waren:

"om volgens het gebruijk van vroegere tijden, de opgeseetenen ten
platte lande in de wapen oeffening te doen onderwijsen en daartoe
van behoorlijk geweer [te doen] voorsien, de vermoogeride ten
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hunnen kosten en de onvermoogende door het furneeren van de
selve".4

Vervolgens gelastte het stuk dat, ter voorbereiding hierop, de gerechten
der ambachtsheerlijkheden binnen acht dagen na kennisneming nauw
keurige lijsten samenstelden en indienden van alle weerbare mannen van
achttien tot zestig jaar, met vermelding van hun aantal, het voorradige
geschikte wapentuig en de eventuele capaciteit zelf voor de aanschaf
daarvan te zorgen. Zodra de gevorderde opgaven geraadpleegd zouden
zijn, stond een nadere aanschrijving te wachten, aldus het bericht ten
slotte.5 De Zwaluwse baljuw, twee schepenen en secretaris Jan Amija,
die tevens als schepen optrad, togen na de ontvangst en bespreking hier
van aanstonds aan het werk.6 Reeds op 29 november lagen de twee staten,
één van Hooge en één van Lage Zwaluwe, gereed voor verzending. Men
had voldaan aan de gestelde eisen, bovendien de maatschappelijke positie
van de betrokken lieden weergegeven: in het Hoogezwaluwse ambacht
bleken 203 weerbare mannen woonachtig te zijn, 58 vermogende en 145
onvermogende; in het Lagezwaluwse 282, waarvan 91 bemiddeld en 191
onbemiddeld.7 Volgens het begeleidend schrijven van de Zwaluwse ma
gistraat beschikten de bewoners niet over bruikbare geweren, slechts
over wat inferieure snaphanen.8

De inventarisatie der totale Hollandse manschappen duurde langer en
kostte meer moeite dan verwacht. Niet alleen verzuimden de diverse
ambachtsheerlijkheden steeds identieke, goed vergelijkbare lijsten in te
zenden, maar ook was men pas later op de gedachte gekomen bepaalde
bevolkingsgroepen vrij te stellen, voornamelijk wereldlijke en geestelijke
gezagsdragers, ambtenaren en sommige beroepsgroepen, zoals vissers,
schippers en arbeiders in de oorlogsindustrie. In afwachting van de defi
nitieve beslissing van de Staten van Holland op dit punt, stuurden de
Gecommitteerde Raden alvast op 28 december 1784 gedrukte formulie
ren, waarop binnen acht dagen na ontvangst genoteerd moest worden
hoeveel personen in het district in de bovengenoemde categorieën vielen.
In een toelichting werd voorts de vraag gesteld, of in de jurisdictie zelf
lieden woonden, die de taak van drilmeester bij het exerceren konden
waarnemen.9 Op 2 januari 1785 kregen zowel Hooge als Lage Zwaluwe

68

Jaarboek De Oranjeboom 36 (1983)



een formulier. De volgende dag wijdden de baljuw en schepenen aan
beide stukken een tweede bijzondere bijeenkomst. Drie dagen nadien
werden ze ingevuld geretourneerd: 34 mensen van Hooge10 en 24 van
Lage Zwaluwe maakten kans op ontheffing.u Deze waren allen op de
oorspronkelijke staten vermeId geweest, behalve de hervormde predikant,
Wille111 van Gent. De bijgevoegde missive merkte op, dat niemand in
de gecombineerde hoge heerlijkheid militaire oefeningen vermocht te
leiden.12

Op 12 januari 1785 boden de Gecommitteerde Raden hun beloofde
nadere aanschrijving aan. Hierin bevolen ze de bestuurders der ambachts
heerlijkheden over te gaan tot de bewapening van "bij provisie" het
derdedeel der gegadigden, welk part bij loting was aan te wijzen. Elke
gekozene behield het recht in hoger beroep te gaan of gebruik te maken
van het remplaçantenstelsel. De aangeduide groepen in de brief van 28
december 1784 werden thans inderdaad uitgezonderd. Het executieve
orgaan stelde het niettemin op prijs, wanneer hiertoe behorende perso
nen zich vrijwillig opgaven; vooral de wereldlijke gezagsdragers zette het,
met het oog hierop, onder morele druk. De manschappen moesten onder
leiding van officieren en onderofficieren in compagnieën ondergebracht
worden. De ondergeschikten wilde men bewapenen met snaphanen, ba
jonetten, patroontassen en telkens zes vuurstenen, het met sjerpen uit te
dossen kader met pieken, hellebaarden en degens. Zou het wapenarsenaal
te Gorinchem de onvermogenden van wapens voorzien, de vermogenden
hadden deze, zoals gesteld, zelf aan te kopen. Alle verweermiddelen
konden het beste gemerkt en op een centrale plek opgeslagen worden,
meenden de Gecommitteerde Raden. De wapenhandel diende minstens
een- of tweemaal in de week onder toezicht van een of meer deskundigen
te geschieden. Kregen de plaatselijke magistraten voor hun moeiten niets
toegezegd, deze militare experts mochten rekenen op een beloning van
vier gulden per week, te betalen door de gewestelijke overheid. De mu
nitie die men tijdens de oefeningen zou verbruiken, moest daarentegen
dool: het betreffende district bekostigd worden. Alleen in geval van een
werkelijke oorlogssituatie verlangden de GecommitteerdeRaden de lasten
hieromtrent te dragen. Met klem gaven ze verder te kennen, dat de ge
hele opei"atie "eeniglijk en alleen" bedoeld was om de plattelanders een
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goede gelegenheid te bieden zichzelf en hun bezittingen te beschermen
tegen eventuele vijandelijke strooptochten en gewelddaden. Vanactivi
teiten buiten het eigen woongebied en daadwerkelijke militaire dienst
was beslist geen sprake. Het uitvoerende lichaam der Hollandse Staten
wenste dit alles nadrukkelijk te verklaren aan de plattelandsbevolking,
en wel door een afkondiging vanaf de preekstoe1.l 3 Op 22 en 24 januari
behandelden de Zwaluwse baljuw en schepenen de aanschrijving in bui
tengewone vergaderingen. Ze beslisten de uitvoering van de meeste pun
ten voorlopig te laten rusten. Slechts de publieke bekendmaking duldde
geen uitstel. Secretaris Amija overhandigde nog op de vooravond van
zondag de drieëntwintigste predikant Van Gent een exemplaar, opdat
deze het na zijn voormiddagdienst in Hooge en namiddagdienst in Lage
Zwaluwe kon voorlezen. Tevens werden twee afschriften gemaakt, ten
einde op de gebruikelijke plaatsen te worden aangeplakt. Op de bijeen
komst van 24 januari gebood men bovendien de vervaardiging van aan
gepaste lijsten van weerbare mannen, één voor elk der ambachten.l4

Aanhoudend verzet in het Zuiderkwartier bracht de Gecommitteerde
Raden ertoe nogmaals te verduidelijken, dat het idee van de wapen
oefening geen andere oogmerken bevatte dan die, welke reeds in hun
missive van 12 januari waren uiteengezet. Zij vaardigden daarom op 27
januari een publicatie uit. Hierin stond tevens de handreiking, dat het
desgewenst mogelijk was zich zonder loting, op basis van vrijwilligheid,
aan te melden. Wederom deden ze een beroep op de kansel ter voor
lezing.15 Zes dagen later hielden de Zwaluwse baljuw en schepenen hun
vijfde buitengewone vergadering bij gelegenheid van de ontvangst van
een in dit verband relevant stuk van het uitvoerende orgaan der Holland
se Staten. Ze droegen de gerechtsbode, Carel Rauch, op met predikant
Van Gent in contact te treden. Op zondag 6 februari vond de openbaar
making van de publicatie vanaf de predikstoel in de beide dorpen
plaats.16 Nadat aan de gewestelijke overheid evenwel onweerlegbaar ge
bleken was, dat met zachte hand in vele ambachten geen bevredigend
resultaat bereikt kon worden, maakte zij anderszins duidelijk hoezeer de
zaak haar ter harte ging. Weliswaar hadden de Gecommitteerde Raden
op 12 januari reeds bepaald, dat tegen oproerkraaiers een strafrechtelijke
vervolging ingesteld diende te worden door de baljuws,17 maar eind
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januari ging men een stap verder èn disciplinair èn procedureel. De
Staten van Holland machtigden op de eenendertigste immers hun dage
lijks bestuur om nauwkeurig te onderzoeken of het gedrag van de baljuws
der onrustige jurisdicties niet tekort had geschoten; voorts dreigden ze
zelfs de ergste "Belhamels en Opstookers" der "tumultuaire beweegin
gen" met de doodstraf.18 Op dezelfde datum en acht dagen nadien regel
den ze, dat de bevoegdheid tot berechting van de rustverstoorders onder
toezicht kwam van de Gecommitteerde Raden, hierin bijgestaan door
een advocaat-fiscaa1.l 9 Laatstgenoemd college had daarenboven op 1 fe
bruari van de lokale officieren en gerechten geëist hen alles te berichten
wat aan onrust binnen hun ressort mocht voovallen met betrekking tot
de bewapening.20

Op welke wijzen reageerden nu de Zwaluwenaren? Reeds op 29 no
vember schreven de baljuw en schepenen, dat "volgens gerugten en ge
sprekken" de bewoners zich "gansch aliëen, ja ongeneegen" toonden ten
opzichte van de wapenoefening en dat de geweren mogelijk niet geaccep
teerd zouden worden.21 Op 24 januari 1785 spraken zij van "nadeelige
gerugten, tegenkantingen, en onwilligheijd" in dezen,22 terwijl op 2 fe
bruari geponeerd werd, dat het scheen "of de opgeseetenen nog zeer on
rustig en tot den wapenhandel gansch ongeneegen" waren.23 Hun oordeel
bleek juist. Kennelijk bood de kwestie volop stof tot afkeurende gesprek
ken, die, gecombineerd met alcohol, gemakkelijk uit de hand vermochten
te lopen. Op de avond van de laatstvermelde datum vonden inderdaad
de eerste hiermee samenhangende handtastelijkheden plaats te Lage
Zwaluwe. Jan Boer, 55 jaar, katholiek en dienaar van de justitie in het
ambacht Lage Zwaluwe, had het destijds hard te verduren. Als oud
soldaat verdacht men hem ervan voor vier gulden per week de militaire
exercitiën te gaan onderrichten. Voorwaar, een geschikte zondebok! Hij
bezocht circa 8 uur de taverne van de hervormde Laurens Jansz. den
Rooijen, denkelijk ambtshalve: ter beteugeling van baldadig gedrag werd
sinds 27 april 1780 erop toegezien, dat de houders van herbergen en
tapperijen geen wijn, bier en spiritualiën meer schonken na 8 uur
's avonds.24 Hij verbleef er ruim een half uur, waarin Den Rooijen het
onderwerp van de bewapening aansneed. Voor grotendeels jonge katho
lieke klanten vormde dit de aanleiding tot het uiten van dreigementen
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in de richting van de gerechtsdienaar, ofschoon deze de bovengenoemde
verdachtmaking afwees. Zij stelden bijvoorbeeld, dat "als ze altemaal
exerceeren dan zullen wij niet exerceeren, niemand kan ons dwingen";
voorts, dat ze hem de "Zwaluwsche exercitie ( ... ) met de lange zwin
gelspaane" wel wilden leren. Hierop vertrok Boer om huiswaarts te
keren. Daar tal van gasten hem echter achterna gingen, vluchtte hij de
uitspanning van de hervormde Pieter van Ardenne binnen. Hij was mer
ongeveer een kwartier, maar genoot er allerminst rust. Bij dreigende
woorden bleef het thans niet. Hij zag zich zelfs genoodzaakt zijn sabel te
trekken, overigens zonder indruk te maken: hij werd de taverne "uit
gestooten", achtervolgd door een joelende en slaande meute van zo'n
vijftien personen, zowel aanstichters als meelopers. Hulp kreeg hij van
niemand, ook niet toen hij zijn heil poogde te vinden op het erf van een
Lagezwaluwse schepen. De geweldenaren dwongen hem te beloven niet
te exerceren, noch voortaan na 8 uur 's avonds de drankgelegenheden
aan te doen of op straat te verschijnen. Eerst omtrent 10 uur lieten ze
hem vrij. Verscheidene "dikke knuppels" bleven als stille getuigen achter.
Boer raakte ernstig gewond, vooral aan een arm en schouderblad. Twee
weken lang moest hij het bed houden; op 21 februari waren zijn ver
wondingen nog niet genezen.25

De wrok tegen Boer was niet aanstonds verdwenen. Zo merkte zon
dag 13 februari een van zijn mishandelaars, de katholieke Jan Pieterse
Belliers, met luide stem op: "Ja God dome binnen agt dage sal je er nog
wel meer van hooren, en dat hij er nog meer pleijsier van zout hebben" .26

Zover kwam het nochtans niet. Nieuwe ontwikkelingen zorgden hier
voor. Na de ontvangst van de missive der Gecommitteerde Raden van
1 februari trachtten de baljuw en schepenen plotseling de kwestie van de
wapenhandel snel af te wikkelen. In hun zesde buitengewone samen
komst op 12 februari namen zij een resolutie aan, waarin gerechtsbode
Rauch werd aangezegd op basis van de vernieuwde lijsten de weerbare
mannen te bezoeken en op te roepen zich zaterdag 19 februari, om 9 uur
's morgens, naar het rechthuis te Hooge Zwaluwe te begeven ten be
hoeve van de loting of vrijwillige aanbieding. De vrijgestelden behoefden
niet te komen; aangaande hen zou een nadere regeling getroffen wor
den.27 Op 14 en 15 februari stelde Rauch de Hoogezwaluwse candidaten
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in kennis; op 15, 16 en 17 februari de Lagezwaluwse. De bepaalde
datum liet inderdaad de opkomst zien van een talrijke menigte. Van de
188 gegadigden, woonachtig in de Hoogezwaluwse ambachtsheerlijkheid,
vertoonden er zich slechts twee niet: de ene, Jacob Lauta van Aijsma,
een oomzegger van de rentmeester der Nassause Domeinen, tevens sche
pen, Horatius Leendert Lauta van Aijsma, "wegens affaires"; de andere,
Johannes Petrus Kleijn, dichter en jurist, "wegens onpasselijkheijd". De
262 gegadigden, afkomstig uit het Lagezwaluwse district, verschenen
allemaal. Vier vanuit de eerstgenoemde jurisdictie meldden zich uit vrije
wil: een onvermogende katholieke schipper en drie vermogende hervorm
den, waaronder een dokter en een klerk op het rechthuis. Zeven vanuit
het laatstvermelde rechtsgebied handelden evenzo: allen onvermogende
hervormden, namelijk een landbouwer met zoon, een schoenmaker, twee
vissers en twee arbeiders.28 Reeds vóór 19 februari of kort daarna had
den deze lieden hun mening bij de gerechtsbode kenbaar gemaakt. De
overige 437 vergaderden wezen nog altijd elke vorm van wapenoefening
af en ze verhulden dit niet. Al tijdens zijn rondgang was Rauch mede
gedeeld op de bewuste dag maar beter jenever te schenken, welke "hem
alles en wel rijkelijk betaalt zal worden"; voorts dat men "absoluut niet
geneegen [was] om de wapenen op te vatten, liever de kop aff".29 Het
lag in de bedoeling, dat Rauch de verzamelden drie aan drie voor de
baljuw en schepenen, zetelend in het rechthuis, zou leiden, opdat dan
beslist kon worden wie ging exerceren, hetzij door het lot gedwongen,
hetzij vrijwillig aangenomen. Vóór de binnenkomst van het eerste drietal
verzochten echter zes personen, gelijkelijk verdeeld over de beide ge
zindten en districten, met goed resultaat binnen te treden. Ze zeiden,
mede namens de rest, "dat zij niet konden resolveeren tot de looting om
den derden man, nog tot het vrijwillig aanneemen om zig in den wapen
handel te oeffenen". Nadat het zestal vertrokken was, toetsten de be
stuurders de waarheid van het gesprokene door zich via de open schuif
ramenrechtstreeks met de menigte in verbinding te stellen. Haar een
stemmige bevestiging overtuigde blijkbaar dusdanig, dat ze schielijk van
een voortzetting van de comparitie afzagen.3o Onverrichter zake lieten
zede verzamelden naar huis terugkeren, de laatsten uiteraard in een
tevreden gemoedsstemming.
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Met dit al namen de baljuw en schepenen een weinig kordate houding
aan. Ze schikten zich tamelijk gemakkelijk naar de gegeven moeilijke
omstandigheden, maar wisten zulks door middel van een kunstgreep
aardig in te kleden. Aanvankelijk hadden zij slechts afgewacht en uit
gesteld, betreffende verreweg de meeste uit te voeren bepalingen in de
missive der Gecommitteerde Raden van 12 januari: misschien zouden de
afkondigingen vanaf de kansel of de tijdwinst uitkomst bieden en de
opgewonden gemoederen enigszins tot bedaren brengen.3l Behalve voor
zichtigheid, speelde hier zeker eveneens angst voor oproer en persoonlijk
letsel een rol. Elders traden tegenstanders van de wapenhandel niet im
mer zachtzinnig op tegen de magistraten, zoals te Leiderdorp32 en Moer
kapelle.33 Ook te Zwaluwe bekritiseerde men de schepenen en ambtena
ren, omdat zij waren uitgezonderd. Zo schreeuwden de mishandelaars
van Jan Boer op het erf van de Lagezwaluwse schepen Jan Jacobsz.
Dubbelman, toen de gerechtsdienaar de laatste om hulp vroeg: "Laat die
blixem maar uijtkoomen, die zal zoo veel hebben als gij want die is ook
vrij van 't exerceeren, ...";34 verder bij de ontmoeting van Dirk Vro
mans, de collecteur der gemene middelen te Lage Zwaluwe: "Dat is ook
zoo een vrijman die 's lands geld bewaard, die moet ook van kant".35
Dat het met betrekking tot deze categorie van personen niet steeds bij
woorden bleef, gaf de afranseling van Boer al aan, die krachtens zijn
ambt toch een naaste medewerker van de baljuw was. Dubbelman ver
zuimde op 2 februari dan ook wijselijk hem te ontzetten, wat hierboven
bleek. Eerst sinds 12 februari poogden de baljuw en schepenen de zaak
te bespoedigen, evenmin met succes.

Waarin bestond nu de vermelde kunstgreep? Vooropgesteld zij, dat
hij bedoeld was zowel voor de gewestelijke overheid, ten einde zich vrij
te pleiten, als voor de Zwaluwse bevolking, ten einde het prestige hoog
te houden. Na het uiteengaan der verzamelde menigte voor het rechthuis
belegden de baljuw en schepenen hun zevende buitengewone vergade
ring. Ze be~chikten te voldoen aan het bevel van de Gecommitteerde
Raden van 1 februari en dit lichaam in te lichten over wat de avond van
2 februari en de afgelopen morgen was voorgevallen. Een brief werd
hiertoe geschreven. Erin benadrukten zij hun ijver ter verwerkelijking
van het geformuleerde in de nadere aanschrijving van 12 januari; verder
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de overmacht, waarvoor niet anders dan te zwichten vieL Bovendien
lieten ze uitkomen de moed niet op te geven en nogmaals een poging te
wagen, en wel door de uitvaardiging van een publicatie de volgende dag:
binnen veertien dagen kon een ieder, èn de onwilligen èn de vrijgestel
den, alsnog zonder dwang zich aanmelden op de secretarie van het recht
huis, van 9 tot 12 uur 's morgens. Van plichtsverzuim of gezichtsverlies
derhalve geen sprake! Behoedzaam voegden Van der Hoek en de sche
penen de vraag toe, of thans de "wijnige" liefhebbers daadwerkelijk
dienden te gaan exerceren met wapens uit het magazijn te Gorinchem,
temeer daar zeven van hen, Moerdijkers, zo ver van de Zwaluwse kernen
afwoonden dat ze liever optrokken met de inwoners van een nabij
gelegen district. Werd op 22 april dit bericht verstuurd,36 de negenen
twintigste verzond de baljuw opnieuw een schrijven over deze kwestie.
Vooral hij had te duchten voor eventuele kritiek van de zijde der ge
westelijke overheid, gelet op het behandelde Statenbesluit van 31 januari
1785, en wilde kennelijk op zeker spelen in dezen. Uit het antwoord
van de Gecommitteerde Raden aan hem blijkt, dat zij de Zwaluwse aan
gelegenheid met rust lieten.37 Vele gevolgen heeft de publicatie van 20
februari insgelijks niet gehad. Er is in elk geval niets over opgetekend,
terwijl voor de hoge heerlijkheid de totale onkosten in verband met de
wapenhandel tot f 50: 19:0 beperkt bleven, wegens "gedaane verteeringe
in diverse reijsen en wagevragten".38

Sinds de comparitie van 19 februari en de verschijning van de publi
catie op de dag daarop moeten te Zwaluwe de sedert november 1784
ontstane spanningen verminderd zijn. Niettemin bleven sommigen
wraakgierig; nu niet langer ten koste van Boer, maar ten nadele van de
vrijwilligers.39 De enige katholiek onder hen, schipper Frans Jansz. Vos,
deed aangifte bij de baljuw van een hier relevant voorvaL Op 22 februari
werd hij omstreeks 10 uur 's avonds aangesproken door een geloofs
genoot, de Helkantse slachter Anthonij Fransz. Buijs, komend uit de
Hoogezwaluwse taverne van Jan van der Haar, eveneens roomsgezinde.
Buijs vroeg hem: "Gij moet ook exerceeren?j' Het antwoord luidde:
"Dat is mijn vrije wil, dat kan niemand mij bedisputeeren, daar heb ik
mijn vrije wil af". Deze reactie stond Buijs blijkbaar tegen, want on
middellijk sloeg hij met zijn stok op het hoofd en de onderbuik van de
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ander. Vos verdedigde zich desondanks kloekmoedig met een op de dijk
liggende "knippel" .40 Circa een maand later vond een ernstiger delict
plaats, gepleegd door onbekenden. Het motief past echter uitstekend bij
de wrevel als gevolg van de wapenhandel. In de nacht van 19 op 20
maart werd Thomas Degenaars, landbouwer te Moerdijk, ervan het
slachtoffer. Hij had zich met zijn zoon en enkele buurtgenoten op 18
februari uit vrije wil als exerceerder opgegeven. Twee zwarte merries,
"den hals ( ... ) afgesneeden ende huijd afgestroopt", verloor hij die
nacht. Vanaf begin maart waren beide te grazen gezet op een afgelegen
dijk te zamen met een andermans bruin paard. Het laatste dier liet men
ongedeerd.41

Naar aanleiding van het bovenstaande zou het onjuist zijn te ver
onderstellen, dat te Zwaluwe de dreigende oorlog met Jozef II niet
serieus genomen werd. \Vel degelijk toonde men zich ook hier bevreesd
voor een Oostenrijkse invasie. Diverse bewoners, waaronder de inmid
dels genoemde Kleijn, zochten voor hun bezittingen elders een goed
onderkomen.42 Het gebeuren imponeerde de echtgenote van Kleijn, de
poëte Antoinette Ockerse zelfs zozeer, dat zij er een gedicht aan wijdde,
bestaande uit vijf strofen. Hierin vergelijkt Antoinette de keizer met
Kaïn en de mogelijk ophanden zijnde krijg met een broedertwist, te
weten tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Het Patriotti
sche weekblad de "Post van den Neder-Rhijn" zinspeelde op verwante
denkbeelden.43 Wellicht inspireerde het haar in dezen. Antoinette kende
het stellig; haar man kreeg het af en toe toegestuurd,44 terwijl haar
broer, WiIlem Anthonij Ockerse, bij wie ze tot haar huwelijk op 11 juli
1784 inwoonde, een notoir Patriot was. Het gedicht luidde aldus:

Aan den Oorlog-zugtigen Monarch.

Op God vertrouw' ik! - de arm des Almagtigen
Is sterk en vrees'lijk! - wee den rampzaligen,
Die, voor zijn oog, het zwaard des onrechts,
Boven het hoofd des onschuld'gen, opheft! -
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o rust des Hemels! - wrevele Vorsten-ziel!
Gevoel die kalmte! - Neen! uw ontstuimig hart
Veragt den wellust - haat den eernaam:
Stigter van ééndragt en broederliefde.

Ach! wee u, sterv'ling! - Trotsch op uw overmagt,
Slaat gij het recht, veragtend, in 't aangezicht! 
Niet verder .... ! keer! ai, keer te rugge!
Beef voor den vloek, die een' Kaïn volgde! -

O! - wen met bloed· met 't rokende broeder-bloed,
Gods hand uw' naam, al vloekend, vernietigde .... !
Het boek der waereld ligt geopend! ...
Wee u, wier namen zijn vinger uitschrapt! .

Reeds wankt uw Troon op 't golvende menschen-bloed!
't Bespat den Hemel! ... Wee u, Rampzalige! ...
Het teken Kaïns krult u 't voorhoofd! -
Ol - dat de nacht u voor God verbergde! _ ! _45

Waarom weigerden de Zwaluwenaren, ondanks de gevoelde dreiging,
toch tot de wapenhandel over te gaan? Bij de bespreking van de nadere
aanschrijving van 12 januari der Gecommitteerde Raden kwamen bereids
twee algemene beweegredenen aan bod, die derhalve binnen het gehele
gewest opgeld deden. Deze behelsden, dat de plattelanders vreesden min
of meer reguliere soldaten te worden en buiten hun dorp of district te
moeten dienen. Onmogelijk bleken zij hiervan af te brengen, ook te
Zwaluwe niet. De specifieke Zwaluwse bezwaren zullen vaak genoeg
evenzeer elders geopperd zijn. Zij betroffen enerzijds de persoonlijke
veiligheid van, anderzijds de economische gevolgen voor de landlieden.
Als onervaren, officieuze krijgslieden meenden ze extra risico's te lopen:
hun opstelling zou aan het front in het "heetste vuur" plaatsvinden om
de bewegingen der beroepsafdelingen niet te hinderen; op eigen kracht
konden zij hoogstens kleine vijandelijke benden weerstaan, zonder dat
zo'n succes baatte, want ogenblikkelijk lokte het de komst van grotere
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eenheden uit; zich verzettende gewapende burgers werden onmiddellijk
gedood, beroepssoldaten daarentegen tot krijgsgevangenen gemaakt. Als
boeren, knechten en losse arbeiders hadden zij voor zichzelf en hun ge
zinnen de kost te verdienen en, naar hun oordeel, van het exerceren
louter de stoffelijke ondergang te wachten: het werkverzuim beloofde
niet alleen een rijke omvang aan te nemen, maar tevens achtten de ver
mogenden het een last zelf de wapens te bekostigen. Daarenboven ge
loofde men, dat de omliggende jurisdicties van het project verschoond
bleven. De Zwaluwenaren wilden wel de "ordinaire wagten" betrekken
met het oog op de eigen bescherming, gelijk voorheen in tijden van
noOO.46 In hun nadere aanschrijving van 12 januari sprak het uitvoerende
orgaan der Hollandse Staten hier insgelijks over, weliswaar in combinatie
met de wapenoefening.47

Er bestond nog een derde bedenking van algemene aard. De bewoners
van het Hollandse platteland dachten doorgaans Orangistisch, tenminste
de hervormden onder hen, en beschouwden de bevolen oefening als een
Patriottisch wapen in de strijd tegen prins Willem V, evenals het sinds
begin 1783 sterk opgebloeide exerceren in de steden. Ook daarom
kantten zij er zich hevig tegen.48 Met beide bezigheden werd, volgens
hen, beoogd een tegenwicht te vormen tegen het Oranjegezinde beroeps
leger en gepeupel. Stellig heeft dit er mede achter gezeten. Niet enkel
praktisch, maar eveneens ideologisch - men denke aan de grote bewon
dering voor het Amerikaanse volksleger bij minstens het democratische
deel der Patriotten - strookte een algemene wapening met de anti-Oran
gistische belangen. In theorie en in praktijk was niettemin de burger
bewapening al veel eerder toegepast in de landsverdediging, dit is ver
vóór de binnenlandse woelingen in de tachtiger jaren van de achttiende
eeuw.49 De Gecommitteerde Raden wezen hier terecht op in hun mis
siven van 19 november 178450 en 12 januari 1785.51 Globaal genomen
valt dus geenszins te ontkennen de belangrijke invloed van de Oranje
liefde der hervormde buitenlieden op de afwijzing van de wapenhandel;
wat betreft de Oranjeheerlijkheid Zwaluwe is haar effect evenwel te
verwaarlozen.

Zij vertoonde er zich wel, doch vooralsnog in latente, weinig strijdbare
vorm. Een tweetal voorvallen wijst dit uit. Het eerste hield het mislukte
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provocatieve optreden van Jan Eijkelenboom op 26 en 27 januari 1785
in. Deze hervormde hoepelmaker keerde de zesentwintigste vanuit Slie
drecht in Hooge Zwaluwe terug, zijn muts versierd met een groene palm
tak, oranje lint en strik. De Sliedrechters hadden hem tot het dragen
hiervan gedwongen; tevens gedreigd met 500 à 600 man naar Zwaluwe
te komen, indien men er weigerde zich met oranje te tooien. Althans, dit
vertelde hij de Hoogezwaluwse gerechtsdienaar Jan Swaneveld en een
"meenigte" toeschouwers. Inderdaad vond te Sliedrecht twee dagen eer
der een "vreeslyke beweging" plaats ter gelegenheid van de loting van
de derde man.52 De zevenentwintigste liep Eijkelenboom nog steeds met
vermelde attributen te pronken. In het bijzijn van Swaneveld spoorde
toen zijn collega, de hervormde Jan Bons, hem aan ze af te leggen,
"voorgeevende niet rebellig te willen zijn, dog tevens daar bij voegende,
dat indien men het allemael kwam te doen, hij het dan ook zoude doen,
maar anders niet".53 Van het laatste was echter in het geheel geen sprake.
De tweede gebeurtenis bevatte een verbod zonder repercussies op 7
maart 1785. De baljuw en schepenen gaven op die datum, daags vóór de
geboortedag van de stadhouder, gehoor aan de publicatie van de Holland
se Staten van 23 februari, welke streng uitvoer tegen alle denkbare
Oranjegezinde uitingen, ten einde de algemeen heersende oproerigheid
te beteugelen.54 Al te voren was door dit lichaam een gelijksoortige be
kendmaking uitgevaardigd, immers op 16 juni 1784, maar dan in meer
bedekte termen.55 De Zwaluwse overheid besliste nu elke publieke praal
op 8 maart te vermijden. Zo dienden het gebruikelijke luiden der klok
ken en wapperen der vlaggen vanaf de kerktorens achterwege te blijven;
verder, uit voorzorg, deze beide dundoeken te zamen met de twee
burgervaandels in het rechthuis opgeborgen te worden. Eventueel parti
culier vertoon van oranje versiersels wilde zij, indien mogelijk, behoed
zaam tegengaan.56 Hoewel de verjaardagen van de prins, heer van Hooge
en Lage Zwaluwe, tot en met 1784 uitgebreid gevierd waren, lokten de
maatregelen van 7 maart geen opstootjes uit. Pas de volgende jaren zou
den de Zwaluwse hervormden zich bewust en strijdbaar opstellen ten
gunste van Willem V. Klaarblijkelijk beïnvloedde de binnenlandse strijd
tussen Orangisten en Patriotten in het begin nauwelijks hun gedachten
en handelingen. Hetzelfde geldt voor de katholieken te Zwaluwe. Ook
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zij muntten aanvankelijk geenszins in politieke betrokkenheid uit, of
schoon ze later vrijwel allen de Patriottische denkbeelden aanhingen. De
vicaris van 's-Hertogenbosch, Andreas Aerts, die kerkrechtelijk hier
zeggenschap had, wekte onder anderen hèn tweemaal vergeefs tot de
wapenhandel op, namelijk in zijn rondzendbrieven van 29 december
1784 en 22 februari 1785.57 Wat sterker is, het lijkt wel of te Zwaluwe
hoofdzakelijk de roomsgezinden het exerceren verafschuwden: de tegen
Boer en Vos gepleegde gewelddaden kwamen voor hun rekening. Oor
spronkelijk gebrek aan kennis van, inzicht in en belangstelling voor de
krisis veroorzaakte deze vertraging. Een blik op de bewustheid der vrij
willigers spreekt in dit verband boekdelen. Zes van de zeven Moerdijkers
tekenden evengoed een pro-Oranjerekest in juni 1787, ruim twee jaar
nadien!58 Hoogstens enkele liefhebbers toonden zich in 1784-1785 poli
tiek deskundig. Met de mondigheid en motivatie der medeburgers zal het
zeker niet beter geweest zijn. Dit alles beklemtoont, dat de Zwaluwenaren
buiten het Orangisme en Patriottisme om hun houding bepaalden ten
opzichte van de wapenoefening. Het gewaande militaire ongemak, levens
gevaar en economische verval deden hen haar bijna unaniem afwijzen.

De reeds langer bestaande harmonieuze verhouding tussen de Zwa
luwse hervormden en katholieken kwam door deze eensgezindheid uiter
aard niet in gevaar. Ook elders stonden beide bevolkingsgroepen door
gaans op goede voet met elkaar gedurende het grootste part van de
achttiende eeuw. In de loop van deze eeuw was de invloed van allerlei
vooruitstrevende ideeën sterk gegroeid in de Noordelijke Nederlanden.
Deels lagen deze mede ten grondslag aan de hierboven geschetste politie
ke en staatkundige moeilijkheden, deels hadden ze betrekking op de
overige terreinen van het maatschappelijke leven, niet in het minst op
dat van de religie. Onder meer versterkten ze de voorkomende tolerante
houding jegens andersdenkenden. Zelfs de steile voorgangers der be
voorrechte Hervormde Kerk streefden sinds het eerste kwart van ge
noemd tijdperk niet langer de uitroeiing van het ondergeschikte katholi
cisme na, maar verkozen de instelling van een beperkte mate van vrijheid
voor dit geloof. Uit gunst wilden zij zover gaan, mits de roomsgezinden
hun eredienst niet te openlijk uitoefenden en men hun geen uitbreiding
toestond van bijvoorbeeld het aantal priesters, kerken en parochies.
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Gingen de gedachten van weer anderen verder in dit verband en spraken
die bereids van het natuurrecht op een onbeperkte religievrijheid voor
alle gezindten, de katholieken waren voorlopig bescheidener in hun aan
spraken. Zij stelden zich reeds tevreden met enkele geringe verbeteringen
van hun positie. Al met ar heerste er omstreeks 1780 op godsdienstig
gebied alom gematigdheid, enerzijds in de denkbeelden van de meer
ontwikkelden, anderzijds in het dagelijkse leven. De goede verstandhou
ding tussen- de hervormden en katholieken bleef evenwel broos, want
direct onder de oppervlakte smeulde nog altijd het vuur der tweedracht,
vooral bij de minder ontwikkelden. Een vuur, dat licht kon oplaaien of
worden aangestoken, voornamelijk in perioden van echte of vermeende
economische en politieke tegenstellingen. De Genestets uitspraak: ,,'t
kroost van april blijft eeuwig Rome vloeken"59 zinspeelde op de April
beweging van 1853, maar gold evenzeer voor het Nederland van de Ver
lichting! De Orangistische Restauratie in sepember 1787 bewees dit ten
volle. Te Zwaluwe lieten de eerste, nog zwakke tekenen van verkoeling
tussen de hervormden en roomsgezinden zich onderscheiden rondom de
jaarwisseling van 1784-1785. Enige roomsgezinden zouden toenmaals,
gelijk elders,60 gehoopt hebben te kunnen profiteren van de dreigende
inval van de katholieke Oostenrijkse keizer en, vooruitlopend hierop, het
Hoogezwaluwse hervormde kerkhuis na de dienst zijn binnengedrongen
om er voor zich alvast zitplaatsen te reserveren.61 Zodra te Zwaluwe de
uitwerking van het Orangisme en Patriottisme manifester werd, ver
grootte de verwijdering zich tot een diepe kloof. Daar van beide groe
peringen grote aantallen alhier woonden - 169 hervormde en 277 katho
lieke huisgezinnen in 1785-1786 _,62 hield dit belangrijke gevolgen in,
hetgeen inmiddels gedeeltelijk beschreven staat.63

Concluderend kan gesteld worden, dat het verzet en wantrouwen
tegen de opgelegde wapenhandel zich vanaf het begin massaal en eens
gezind voordeden te Zwaluwe. Zowel de hervormden als de katholieken
wezen hem beslist af, wegens het verwachte militaire ongemak, levens
gevaar en economische verval. Orangisme noch Patriottisme speelde hier
bij een rol. Nauwelijks hadden beide stromingen bewust vat op hen
omtrent de jaarwisseling van 1784-1785; pas nadien zou dat veranderen.
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Met name het opgemerkte ten aanzien van het Orangisme, is opvallend.
De buitenlandse dreiging bezagen de Zwaluwenaren desondanks serieus.
Voorkomende spanningen werden op zondebokken afgereageerd. De
baljuw en schepenen gedroegen zich weinig kordaat; daarvoor schoot
hun macht tekort. Ze namen een afwachtende, voorzichtige en toegeven
de houding aan, zonder dat hieruit voor hen overigens nadelige conse
quenties vloeiden. De gewestelijke overheid liet betreffende Zwaluwe
de zaak rusten. Elders toonde zij zich minder buigzaam èn ten koste van
plichtverzakende baljuws64 èn ten nadele van oproerige burgers.65 Nadat
het acute en later het gehele oorlogsgevaar verdwenen waren, verleende
zij nochtans tal van amnestieën.66

Lage Zwaluwe, september 1982.
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