




Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 met de schutterij maar hij had zich &quot;even voorde oproeping tot den uitmarsch opzettelijk ver-wijderd, zonder men vroeger deszelfsverblijfplaats heeft kunnen ontdekken&quot;. Alsburgemeester Van der Pouw op 10 oktober inopdracht van de Gouverneur bij Teunis Uijter-waal, waar de voortvluchtige woonde, Joanniskomt arresteren is de vogel echter al gevlogen. Houten Ook in Houten onttrekken zich schutters aanhet mobilisatiebevel. Genoemd worden Wilhel-mus Weman, Johannes van den Boogaard enJoannes Bemardussen, die alle drie tot de eer-ste Ban van de schutterij behoren. BurgemeesterVan Hulsteijn schrijft aan burgemeesters vanplaatsen waarvan men denkt dat ze daar naar-toe gevlucht zijn maar op 16 maart 1831 moethij de Gouverneur melden dat hij de voort-vluchtige schutters niet heeft kunnen opsporen'.Ook hier wordt gedreigd dat de ouders inkwar-tiering zullen krijgen. En de straffen die deKrijgsraad wegens desertie uitdeelt zijn nietmis: een circulaire van 14 juli 1831 van deGouverneur aan de gemeentebesturen meldt

dattwee schutters zijn veroordeeld &quot;tot de kruiwa-genstraf voor den tijd van tien jaren&quot;*.Daarmee is de onrust kennelijk niet geheelvoorbij want op 27 november 1832 (dus meerdan een jaar na de veldtocht) schrijft de Gou-verneur een &quot;zeer vertrouwelijke&quot; brief aan deburgemeester van Houten en Oud-Wulvenwaarin hij vraagt &quot;mij per omgaande Uwebevinding te willen mededelen omtrent den in-druk welke de besluiten tot mobilisatie van de2' en 3° ban der schutterijen en tot oproepingvan den landstorm .... In uwe gemeente ge-maakt hebben&quot;. Bij dit laatste moet wordenbedacht dat de troepen nog jaren halsstarrigdoor de Koning &quot;in het veld&quot; gehouden wer-den; eerst in 1839 wordt een vredesakkoordgesloten. Op 30 november en 5 december daaropvolgendantwoordt burgemeester van Hulsteijn dat de&quot;omstandigheden met zeer veel gelatenheidwordt aanschouwd&quot; en dat &quot;alle bedenkelijkebedaardheid heeft geheerscht&quot;'. Nasleep En wat is de nasleep van dit 'Koninklijk'avontuur? Een Noldaal uil liet korps Vrijwillige

Jagers van Van Dam,dat deelnam aan de tiendaagse veldtocht (Barteo enKraan, 1980, 17) In de overlijdensregisters van de gemeentenHouten, Schonauwen, Schalkwijk en Tuil en 'tWaal is de dood van vier schutters en van viermilitairen ingeschreven.In Schonauwen is dat Willem Lagerweij, dieals schutter in de eerste Compagnie van het 1 eBataillon Utrechtse Schutterij, 30 jaar oud op30 maart 1831 in Bergen op Zoom overlijdt.Het register van Houten geeft drie akten. In hetGroot Hospitaal te Utrecht sterft op 2 juni1831 Gerrit van Straten, oud 26 jaar, fuselierbij de derde Compagnie derde Bataillon dervijfde afdeling Infanterie. Op 23 juli 1831overlijdt Anthonie van Oosterom, fuselier bijhet Depot der dertiende afdeeling Infanterie,oud 19 jaar, in Arnhem. Nicolaas de Reuver,oud 29 jaar en schutter bij het vijfde Bataillonder afdeling Schutterij van Utrecht, overlijdtop 4 september 1832 in Den Bosch.In Schalkwijk zijn drie doden te betreuren. Alseerste Klaas Peek, schutter bij de vierde Com-pagnie van het derde Bataillon afdeling 50 Het Kromme-Rijngebied, 37-3 (2003)



Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 Literatuur: Barteo, A. en F. Kraan. Stelligen onwil, dienstweige-ren tijdens de Belgische Opstand. Amsterdam, 1996.Graafhuis, A., Werkhoven na de Belgische Opstandvan 1830. In: Tussen Rijn en Lek, 2 (1968-3), 7-12.Nater, J.P. De tiendaagse veldtocht. Haarlem, 1980. Noten: 1.    Gemeente Houten, Oud-archief gemeente Houten,ingekomen stukken 94. 2.     HUA, Archief Commissaris der Koningin, 7402. 3.     Gemeente Houten, Oud-archief gemeenteSchalkwijk, 35. 4.     Idem, 42 (Agenda's van ingekomen en uitgegane brie-ven); de oorspronkelijke stukken zijn maargedeeltelijk bewaard gebleven. 5.     Idem, 42. 6.     HUA, Archief Commissaris der Koningin, 5777, stuk18 oktober 1832/6. 7.     Gemeente Houten, Oud-archief gemeente Houten, 95. 8.     Idem, 95. 9.     Idem, 96. Mobiele Schutterij die op 23 september 1831in Bergen op Zoom overlijdt. Daarnaast Joan-nis Blaas, schutter van de Mobiele StichtseSchutterij in Substentie bij de tweede Compag-nie van het depot der negende afdelingInfanterie, die op 15 januari 1832 in het

GrootHospitaal te Utrecht sterft. Tenslotte Hendrikvan Schaik, fuselier bij de vierde Compagniereserve Bataillon dertiende afdeling Infanteriedie, 21 jaar oud, overlijdt in Roosendaal op 28april 1832. En tenslotte komt uit Tuil en 't Waal om in develdtocht de fuselier der eerste Compagnie vande reserve Bataillon van de tiende afdeling In-fanterie, Jan van den Berg die op 10 november1831 in Bergen op Zoom overlijdt. *Wijnand Thoomes was van 1965 tot 1994 se-cretaris van de Stichting Het UtrechtsMonumentenfonds en doet thans onderzoeknaar de leefomstandigheden in de eerste helftvan de 19de eeuw in de gemeente Schonau- Het Kromme-Rijngebied, 37-3 (2(X)3) 51


