
Seijst 1995. - Dl.25 ZEIST IN DE BAN VAN DE BELGISCHE OPSTAND Met de vorming van de eerste Benelux door het Wener Congres in1814/1815 was de kiem gelegd voor de Belgische Opstand in 1830.Het in de jaren 1829 en 1830 toegenomen verzet van de Belgen, dietegen hun zin bij het Noorden waren gevoegd, groeide op 25augustus 1830 uit tot een ware revolutie. Prins Frederik werdonmiddellijk door zijn vader met een leger naar de ZuideHjkeNederlanden gestuurd om de rust te herstellen.Daarvoor waren paarden nodig en ook Zeist moest een steentjebijdragen in het vervoer van de troepen. De Gouverneur van deprovincie Utrecht schreef op 31 augustus 1830 de burgemeester vanZ^ist, die tevens burgemeester van Driebergen en Sterkenburg was,ervoor te zorgen dat de volgende dag, 's avonds 6 uur op hetVreeburg te Utrecht aanwezig zou zijn een getal van dertig wagens,ieder met een voerman en twee paarden, om te strekken tot

vervoerder troepen naar Antwerpen. De burgemeester werd daarvoorpersoonlijk verantwoordelijk gesteld. Deze nam blijkbaar het zekerevoor het onzekere, want in het gemeentearchief zit achter de briefvan de Gouverneur een lijstje met 32 namen van mensen, dieaangeschreven werden om te zorgen voor een wagen, voerman enpaarden. De missie van prins Frederik was overigens van korte duur, want hijmoest na vier dagen Brussel al ontruimen. Daarna kwam de mobilisatie van de troepen volledig op gang. Op31 augustus kreeg de burgemeester het verzoek de miliciens-verlof-gangers onverwijld op te roepen zich op 2 september 1830 temelden aan het voormalig Paleis aan de Witte Vrouwenstraat teUtrecht, de huidige Universiteitsbibliotheek. Verlofgangers die doorziekte waren verhinderd, moesten worden onderzocht. Wanneer ergeen gevaar was dat de ongesteldheid of het gebrek daardoor zoutoenemen, moesten zij worden opgenomen in het militair

hospitaal.Op 30 september 1830 werden de miliciens van de reservelichtingen1829 en 1830 opgeroepen.























Seijst 1995. - Dl.25 We hebben gezien hoe het thuisfront reageerde op de buitengewoneomstandigheden. Maar hoe ging het aan het echte front?Een legendarische heldendaad uit de vaderlandse geschiedenis wasde aktie 'Dan Hever de lucht in' van J.CJ. van Speyk, op 5 februari1831. Het schip raakte in de haven van Antwerpen op drift enkwam bij een kade terecht, waarop een menigte woedende Belgenhet dreigde in te nemen. Van Speyk weigerde zich over te geven enging met een brandende sigaar het kruitruim binnen. Bij de explosiedie volgde werd het grootste gedeelte der opvarenden gedood, maarde eer van Nederland was gered. Een andere mijlpaal was de 'Tiendaagse veldtocht' van 3 tot 12augustus 1831, waarbij enkele overtuigende militaire successenwerden behaald. Maar het effect van de overwinning ging spoedigverloren, toen Franse troepen de zuidelijke grens overtrokken,waarna het Nederlandse leger zich

haastig terugtrok. Grote veldsla-gen waren er in de komende jaren niet meer, mogelijk wel scher-mutselingen in het grensgebied. Op een nominatieve staat van maart 1832 staan de namen van drieoverleden Zeistenaren. Het waren Jan de Gooijer, schutter, overle-den in het hospitaal in Den Haag, en schutter Jan Vermeulen enkorporaal B. Wisman, beiden overleden op de ziekenzaal in Bergenop Zoom. Het is overigens niet zeker of het overlijden een gevolgwas van oorlogshandelingen. Bij K.B. van 5 april 1832 nr. 82 werd eervol ontslag verleend aanmr. ridder A.C.G. van Rappard als kapitein bij het 3e Bataljon vande Afdeling Mobiele Utrechtse Schutterij. De commandant van het3e Bataljon stuurde op 18 juli 1832 aan de burgemeester van Zeisthet Metalen Kruis voor Vrijwilligers met dito lint met verzoek hette willen uitreiken aan de heer Van Rappard, ontvanger van Drie-bergen en Doom, wegens bewijs van aandenken, als

hebbendedeelgenomen aan de krijgsverrichtingen in 1830/1831. Deze onder-scheiding was door de koning ingesteld bij K.B. van 12 september1831.In augustus 1834 kwam voor de Zeistenaren een eind aan de 12








