DE BELGISCllE OPSTAND
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DE IERSTT l'ilARIl\lUS Il\l BRABANT

door Ad i,larinus
Na de vaL van Napoleon worden de Noordelijke en de Zuideli.jke
Nederlanden in 1815 verenigd tot een nieuw Koninltrijk der
Nederlanden onder koning lrtillem I. De tegenstellingen tussen
noord en zuid zijn zo groot dat het nieuwe koninkrijk het
slechts 15 jaar uithoudt. Vooral in het zuiden voelt Ínen
achterstelling van de katholieken in de godsdienst, grote
uerkeloosheid en arnoede. Als de koning in 1825 probeert een
nog sterkere greep te lcijgen op de R.K. kerk verslechtert
de verstandhouding tussen noord en zuid nog meer. Het beperken van de vrijheid van drukpers in 183O, de groeiende werke-
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ging om huurlingen aan te trekken mislukt. Toch heeft het

leger dringend nieuwe manschappen nodig orndat
Belgïë bezig is met het opzetten vam een eigen leger. Dit
leger bestaat voornamelijk uit voormalige officieren en manschappen van de Nederlandse strijaUaachten. Er. wordt daaron
een Koninklllr Besluit afg€kondigd dat de schuttersplichtigen
van 25 tot 35 jaar worden opgeroepen in aktieve dienst. Volgens een wet uit 1827 zijn in het koninlcijk mannen van 2b
tot 35 jaar schutiersplichtig en wel O jaar in aktieve dienst
en daarna nog 5 jaar als reserve. Hier en daar komt het tot
Nede:'"landse

verzet tegen het oproepen van de schutters. Daaon rvorden betrouwbare onderdelen naar de bedreigde plaatsen gestuurd orn
te voorkonen dat heel het zuiden voor het koninlaijk verloreb gaat.
In Noord-Brabant heerst grote spanning. Belgische aanvallen

worden verwacht op Bergen op ZoomrBreda, Den Bosch en Grave.
Op korte ternijn dient de sterkte in Brabant vergroot te
worden. Door de verplichte opkornst van de schutters worden
ile schutterijen, naast de restanten van het geregelde }eger,
een belangrijk onderdeel van de str i jttlccachten. In herfst en
winter van 1830-1831 rr'orden nagenoeg alle legeronderdelen
samengebracht beneden de llloer cli jk. Vanuit alle provincies
stromen troepen Brabant binnen.
Ook de Groningse schutters komen naar Brabant. Een van tle
nanschappen van deze schutterij is Albertus Marinus, geboren
te Groningen op 19 juli 18O4 als zoon van Egbertus Marinus
en Maria KuLdener. Ook hij is als schuttersplichtige in 1B3O
opgeroepen. Hij is ingedeeld bij de 1stê afdeling, lste ba_
taljon. Na ziin denobilisatie in 1834 zal hij niet ierug gaan
naar Groningen maar in Brabant [blijven hangenrr. Daaráoor
wordt hij de stamvader van de Bnabantse tak van het geslacht
Marinus. Deze Álbertus Mar inus is n{jn bet-overgrootvaáer (1).
Vertler in dit artikel kon ik nog nader op hem terug.
De vrijwilligere
en schutters hebben geen hoge dunk over
Brabant. Hun verbUjf daar zien zij als een deel van cle strijd
tegen Belgíe maar ook als een bezetting van een onbetrouwbare provincle. De veelal protestantse rnilitairen uit HolLand
en het noorden voelen zich meerderwaardig aan hun Brabartse
lantlgenoten. Overigens is Albertus Marinue katholièk. Hij iÊ
geboren uit een genengd huwetijk en heeft een calvinistische
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vader en een katholieke moedêr. llls eerste kinct uit het geain
werrl hij katholiek gedoopt. zíiít z.us en 5 broers werden hervormd gedoopt (1).
De BraÈantsó bevolking, ook hier in Gemert r bestaat in die
tijrl voor een groot deel uit arne boerties en eenvoudige
haidwerklieden die in primitieve onstandighetlen leven ' Juist
bij aleze armoetlige bevolking worden de meeste militairen ingeÉwart ier rl. Daarbij kont nog dat de winter van 183O-1831 erg
Àtreng is. De bevoorrading van het leger is slecht en ontoereikentl. Tijtlens tle lênge vorstperiode rr'ordt honger en kou
geleden. De wachthuizen hebben geen stookgelegenheid ên geên
Àeubilair. De uitmonstering van vooral ile schutters is erg
slecht. De meeste zijn opgekomen in oude uniformen en hebben
verouderde vapens. En valt veel sneeuw en de wegen zijn nauwelijks begaábaar. Voor het houden van oefeningen zijn tle
onrstánalgnàaen te slecht en de verveling slaat toe' Dit
leitlt dikt^'ijls tot ernstig tlrankmisbruik ên wangedrag' Na de
$,inter woràen in heel Brabant de oefeningen hervat. De Iegerleiding probeert de schutters militaire bekwaanheid en
áisciplinó bil te brengen. op de uitgestrekte heidevelden in
Brabant worden gtote manoeuïTes gehouden.
De crisis in het koninkrilt is ondertussen een internationale
zaak genortlên. Flanhi.jkr Engela.nd, OoÊtenriikr Ruslancl t
Belgiê en Netlerlantl confèreren in Londen. België woritt rkend
als zelfstanilig konintrrijk en op 4 juni 1831 wordt Leopold
van Saksen Coburg tot koning van Belgre gekozen. Op de confêrentie worden een aantal- protocollen vastgesteld die voor
Belgie wel, maar voor Nederland niet aanvaardbaar zíin. zonaler dat iemand het verwacht begint Nederland aan de voorbereicling van een nilitaire operatie. Plannen worden gemaakt
voor een veldtocht tegen de Belgen. Een snelle opnars zal
niet mogelifi zijn ondat er nauwelijks verhaxde rdegen ziin in
Brabant en België. Alleen de wegen Breda-Antwerpen-MechelenBnussel en Den Bosch-Hasselt-Luik zijn in redel$te staat.
Het Leger rr'ordt zoveel nog€Iiik in kaÍnpen verzaneld. De koning kont naar Brabant on de troepen te inspecteren. Op 23
juli bij Rijen en op 25 juli bij Best. Daar betreft het .de
reservedivisie onder bevel van generaal Cort Heyli8ers. Bii
tleze tlivisie is ook de lste afdeling Crroningse schutters ingedeeld waarbij Albertus Mar inus dient in het lste batalion.
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juli ontvangt de regering antr*oord van de conferentietafel in Londen. Dr wordt niet toege even aan de eisen var
Willen I. Het is tlan duidelijk dat er iets gaat gebeuren.
Ileel Brabant verandert in een grote legerplaats. 51.OOO lr{i.litairen wachten op het sigÍlaal voor de aanval. Troepênonderdelen verplaatsen zich van dorp naar dorp, overal heerst betlrijvigheid. Ordonnansen brengen op 1 augustus de nrarsbevelen naar de comnandanten. De aanval zaI op 2 augustus worden
ingezet. Het Belgische leger, ongeveer 25.OOO maD sterk, is
niet voorbereid op de aanval.
Met erg weinig tegenstand trekken de Nederlandsê troepen op
2 augustus België binnen. ÍIet is een warne dag en de stemming is prima. Later op de dag verslechtert de stenning als
blijkt dat de voedselvoorziening slecht op gang komt. Ook
aan water ontstaat een groot tekort. De volgende dag wordt
hier en daar neer tegenstand ondervonden. De narsen door het
Op 27

Iosse zand onder êen brandende zon worden erg zwaar. De Groningse schutters zijn op 6 augustus betrokken bij de slag in
de omgeving van llouthaelen. Tijdens deze slag rvor dt de reservedivisie betlreigd door 1O.OOO Belgen, Vele Nederlanclse militairen worden daarbij gedood of gewond. Militair gezi.en
verloopt de opnars verder gunstig. Het Belgische leger trekt
overal terug en een belangrijk deel van Belgre wordt snel
door de Nederlandse troepen bezet. Van alle kanten beclreigd,
besluit Leopold op 9 augustus FYankrijk om rnd.Iitaire hulp te
vragen. De volgende dag wordt de FYanse interventie een feit.
Drie colonnes van het Fl"anse 1eger, met een sterkte van
45.OOO nan, trekken België binnen. Als ook Engelantl ten gunste vart Belgi,Ë tussenbeide komt blijft voor Nederland nog
slechts het aanbieden van een wapenstilstand over. Deze gaat
in op 12 augustus. De rrTiendaagse Veldtochtrr is daannee voorbij. De volgende dagen trekt bet Nsderla,ndee leger terugt
gevolgd door de Flanee troepen en hier en daar lasti8 gevallen door de Belgische bevolking. Op 20 augustus zijn a1le
troepen h'eer terug in Noord-Brabant.
Het einde van de Tiendaagse Veldtocht is echter niet het
einde van de oorlog en de rnobilisatie. Voorlopig is er geen
sprake van dat de militairen rr'eer naar huis terug kunnen. De
veldtocht heeft wel tot gevolg dat Nederland aan de confe-
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taidbouw. Het is onbegriipeliik dat men er niet aan gedacht
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het binnenhalen van de oàgst. Financie el gezien heeft Brabant
wel voordelen bij cle langáurige mobilisatie' Per dag wortlt

door het militaire apparaat Í. SO.OOOr- besteed! ook in Gemert wordt door leveringen aan het leger extra inkonstea
veruorven. Er moet g.zot[a worden voor stook en licht en de
foerier aloet ziin inkopen veelal bij de plaatselijke bevol-
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gemeentearchief bliJkt dat tegen betaling gebruik wordt gemaakt varr voerlieden net paard en kar on foerage op te hÀkr en te bezorgen bij tle diverse onderdelen (2).
gegevenÊt

in het
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Daarbij komt nog dat het groot aantal Ínanschappen zorgt voor
een hoeveelheid extra nest! Dit kan goed gehuikt worden voor
verbêtering van de schrale zandgrond. Voor Jan Soldaat is de
langdurige legering in Brabant meestal onaangenaam. Het is

niet plezierig gehuisvest te $orden in onverwarnde schuren,
kippenhokken of tenten. Veel boerderijtjes kunnen nauwelijks
woonhuis genoend norden. Toch worden sons een tiental militairen in deze boerderijtjes ondergebracht. Veel soldaten
zijn nog nooit van huis geweest en noeten r{ennen aaÍr al het
vreemde in het rrbruinerr Brabant. Zij noeten wennen aÍtn de
meestal armoetlige dorpjes, de vele kapelletjes langs de weg
met Mariabeeldjes en andere heiligenbeelden. Ook de gildefeesten en kermissen zijn voor de neesten onbekend. om het
niet tot een grote vertrouvdheid net de Brabanders te laten
komen worden de nilitairen steeds verplaatst. Dit b#eft zo-

wel verplaatsing van het ene kantonnement naar het andere als
van het ene inkwartier ingsatlres naar het andere. Geqiddeld
blijft men Íninder dan 3 weken in hetzelfde kh'artier.
Ook Álbertus Marinus trekt met de Groningse schutters heel
Brabant door. Hoewel de geestelijkheid er op hamert huwbare
dochters binnen te houden en het dansen verboden wordt, lu'ijgen toch veel nilitairen verkering met Brabantse neisjes. Zo
ook Àlbertus Marinus die op 24 april 1832 in Veghel trouwt
met . Johanna Schippers, docbter van chirurgijn Hendr ikus
Schippers en Maria Bosnans. Het is wel duidelijk dat hij zijn
dochter niet steeds binnen en onder controle heeft gehouden
hrant op ,1 september wordt het eerste kind van Albertus en
Johanna geboren (f). fn deze periode is Albertus waarschijnlijk gekantonneerd in Lieshout. ïn 1831 zijn de C'roningse
schutters gelegerd in Boekel. Zij worden daar gastvrii onthaald, Uit dankbaarheid bouwen zij daar een uzieklriosk (3).
Op de lilsten van inl$artiêringen en r{achten in het geneentearchief van Gemert is te vinden dat de C'roningse schutters
in december 1831 gelegerd zijn in Crenert. ook in december
7832 zíjÍr zij er weer. Uit bewaard gebleven declaraties van
de geneente aan het leger is te zíen dat in Genert op verschillentle Dlaatsen wachtposten zijn ingericht. Genoemd worden: De hoofóÍacht te Gemert - de wacht op den weg naar Beek
en Donk - de wacht op den weg door de Peel op Boxmeer - dê
hoofdwacht in het gehucht Mortel - de wacht op den weg naar
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Venray - de wacht op den weg naar Vechel en Boekel - een
wacht in het gehucht Handel - de Rodehoefse rrracht - de wacht
op de Fhanse Brug en de Ciroeskuilse wacht, daarnaast nog een
lokaaL voor de provoost. Alle wachtlokalen zijn voorzien van
rrene kaghelrl. De gemeente zorgt voor rrbrand en kaarsenrr. De
brand bêstaat uit turf *raarvoor 6O cent pêr 1OO stuks bdaald
wordt, de kaarsen worden berekend tegen 3O cent pen pontl (2).
lÍat de inkx'artier ingen voor de Brabantse dorpen betekenen
wordt duidelifi als l{e zien dat in decenber 1832 616 Groningse
schutters gekantonneerd zijn in Genert dat dan 4O66 inwoners
telt. Daarnaast is nog een afdeling FYiese schutters gelegerd
in Handel. Beide schutterijen zijn nog steeds ingedeefd bij
de reservedivisie van generaal Cort Heyligers. Deze heeft
zijn hoof dl$À,arti er in Veghêt (4).
Binnen eên bepaal gebied blijven de schutters steeds wisselen van kantonnement. Zo moet ook regelmatig dienst g€daan
worden in de omgeving val Deurne. De PeeI vcrut daar de grens
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tussen Limburg, dat door BelgÏe is bezet, en Noord"'habant.
De Peel is dan nog een onherbergzane wildernis met venader-

lijke

noerassen.

Voor Albertus Marinus komt in oktober 1834 verlossende denobilisatie. IIit wordt op 14 oktober benoemd tot veldnachter in
Veghel. Zi,'in jaarwedde bedraagt Í.775r-. In 1855 is hij nog
steeds in dienst als vel Íachter zoals blijkt uit de tabel
rrPol ic ie-beanbten in de geneente Vechel januari 1855rr. Zíjn
salaris is tlan nog steetl,s Ía175r- per jaar met een kledingtoelage van J.4Or- Der jaar. Hij gedraagt zich goecl en is
zeer geschikt ! In 1857 wordt hii benoemd tot r i jksveltlwachter
(5). Uit de familieover lever ing komt hij naa.r voren als een
naxtiale nan, die door postuur en houding gezag uitstraalde
en ontzag inboezemde. Zoals al gezegd, werd hij de stamvader
van de Brabantse tak van de familie Marinus. Zijn nazaten
zijn in hart en ziel Brabanders geworden !
Natuurlijk zijn er veel neer militairen in Brabant gebleven
of hebben Brabantse meisjes neeg€nonen als bruid naar hun

oorspronkeli jke noonplaats.

Een van degenen die hier bleven yoonde jarenlang op de grens
van Oploo en Gemert. Dat was FYeerk Jans Stooter aan wie de
Stootershutneg nog herirulerd. Hij werd pas in 1839 gedenobi-

liseerd (6).
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