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De pauselijke zouaven uit bet Kromme-Rijngebied
Thea van Amerongen *
In de zestiger jaren van de negentiende
eeuw namen bijna 3.200 Nederlandse roomskatholieke jongemannen als vrijwilliger dienst
in het pauselijke Ieger. Ze gingen naar Rome
om de Kerkelijke Staat van de paus te verdedigen. Een soort rooms-katholieke Jihad.
In Nederland waren katholieke geestelijken
volop actief met het werven van jongemannen
om in een buitenlands Ieger, namelijk dat van
de paus van Rome, te gaan strijden. Ook in
de parochies van het Kromme-Rijngebied,
Schalkwijk, Houten, 't Goy, Wijk bij Duurstede, Cothen, Werkhoven en Bunnik gebeurde
dat. En met succes. In de archieven van het
Nederlands Zouavenmuseum in Oudenbosch
vinden we meer dan dertig namen van jongens
uit deze parochies terug.
In dit artikel beschrijf ik de strijd van de
Nederlandse zouaven en ga ik kort in op het
Ieven van de zouaven uit het Kromme-Rijngebied.

Pieter Jong uit Lutjebroek en Johannes van
Amerongen uit Schalkwijk
Het moet in het najaar van 1953 geweest zijn
dat de bovenmeester, meester Van Groningen
van de RK-Lagere school te Cothen, ons
tijdens de geschiedenislessen vertelde over de
strijd van de zouaven . Ik zat in de zesde klas.
Vooral het heroische verhaal over Pieter Jong
uit Lutjebroek is me bijgebleven. Meester
Van Groningen was iemand die spannend en
beeldend kon vertellen. Wij zagen de reus uit
Lutjebroek voor ons toen hij zijn geweer bij
de loop vastpakte en er als een molenwiek
mee in het rond sloeg om zo veertien roodhemden van Garibaldi dood te slaan, voor hij
zelf door de Garibaldisten met bajonetsteken
werd gedood. De meester behandelde de
zouavengeschiedenis als een soort heldenepos
van de Nederlandse katholieken.
Onlangs vond ik bij een genealogische zoektocht naar mijn farnilieleden achter de naam
van een oudoom het woordje zouaaf staan:
Johannes van Amerongen, geboren 16 mei
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1840 te Schalkwijk, zouaaf'. Ik wist a! dat
Johannes een van de vijf gebroeders van Amerongen was, zoon van rnijn betovergrootouders
Cornelis van Amerongen en Toontje van Leur
uit Schalkwijk. Cornelis was rietdekker te
Schalkwijk en had daarnaast een klein boerenbedrijf. Vier zonen gingen de kost verdienen in
de rietdekkerij en een, rnijn overgrootvader
Willem, verhuisde naar de Dwarsdijk onder
Cothen en werd timmerman-aannemer.
Johannes trouwde op 10 november 1873 met
Bartje Vervoorn uit Benschop en het was me
ook bekend dat hij op 19 april 1887 te Houten
stierf, kinderloos. Maar nu ontdekte ik opeens
een nieuw opwindend gegeven: we hadden een
pauselijke zouaaf in de farnilie. Daar wilde ik
meer van weten.

Johannes van Amerongen , zouaaf van 14 oktober 1867 tot
14 april 1870 (foto Zouavenmuseum Oudenbosch)
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Het Zouavenmuseum in Oudenbosch
Op internet las ik over Tilburgse zouaven, over
zouaven uit de Ronde Venen, over zouaven uit
de Liemers, uit Workum, uit Bussum, uit
Soest, uit IJsselstein. Ik vond het adres van het
Nederlands Zouavenmuseum in Oudenbosch.
Tot mijn verrassing werd een e-mail per
omgaande door de conservatrice van het
museum beantwoord. Ja, meldde ze, Johannes
van Amerongen, geboren te Schalkwijk, was
zouaaf van 14 oktober 1867 tot 14 april 1870.
Hij nam dee] aan de Veldtocht van 1867 tegen
de troepen van Garibaldi en werd door paus
Pius IX onderscheiden met de medaille van de
slag bij Mentana, waar de zouaven Garibaldi
definitief hebben verslagen. Bovendien meldde
ze mij dater een foto van Johannes in het
museum aanwezig was. Ik las vervolgens het
standaardwerk van Wim Zaal De vuist van
de paus. De Nederlandse zouaven in ltaliii
1860-1870 2 • En ik ging naar Oudenbosch en
zocht in de regi sters naar de namen van de
zouaven uit de Kromme-Rijnstreek.
Wie waren de pauselijke zouaven?
In het midden van de negentiende eeuw ontstond er in ltalie, net als in Duitsland, een streven naar een eenheidsstaat. Was in Duitsland
Bismarck de sterke man achter dit streven, in
ltalie was het minister-president Di Cavour van
Sardinie-Piemonte en koning Victor Emanuel
II. Deze periode wordt in de Italiaanse geschiedenis het Risorgimento genoemd, de wederopkomst en eenwording van ltalie. Op 17 maart
1861 was die eenheid praktisch een feit. Aileen
Venetie behoorde nog aan Oostenrijk (tot
1866) en de Kerkelijke Staat bestond nog uit
Rome en directe omgeving, het zogenaamde
Patrimonium Petri (het Erfgoed van Petrus).
De Staat van de paus was na het congres van
Wenen in 1815 aanzien1ijk groter. Het omvatte
een groot dee! van Midden-Italie. In 1860 veroverde koning Victor Emanuel II van SardiniePiemonte echter het grootste dee! van de
Kerkelijke Staat: de 1andstreken Umbria en
Marche (De Marken). Hierdoor werd het
zuiden, Sicilie en Napels, verbonden met het
noorden van het land. Het zuiden van Italie
was door Garibaldi veroverd, of liever gezegd,
bevrijd van het tirannieke bewind van koning
Frans II. Via een volksstemming sloot het
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zuiden (de beide Sicilien) zich aan bij Victor
Emanuel II. Het ene Italie onder koning Victor
Emanuel II was hiermee een feit en het werd
ook internationaa1 vrijwel direct erkend door
Engeland en zelfs door Frankrijk.
Wat restte was de strijd om Rome. Paus Pius
IX ging niet akkoord met de ontstane situatie
van maart 1861 en wilde van geen vredesonderhandelingen weten. Wellicht dat hij dan
nog een dee1 van zijn were1dse macht als
staatshoofd had kunnen behouden. Paus Pius
IX verzette zich tegen de ontstane situatie en
excomrnuniceerde koning Victor Emanuel
zelfs. De paus vroeg om internationale militaire steun . Gelijktijdig riep hij de RK-jongeren
op om dienst te nemen in het pauselijke Ieger.
Frankrijk toonde zich ondanks de erkenning
van de eenheidsstaat ltalie wei bereid om het
resterende dee! van de Kerkelijke Staat, Rome
en directe omgeving, het zogenaamde Patrimonium Petri, met een Franse troepenmacht te
.beschermen. Het pauselijke Ieger zelf stond
ook onder Ieiding van een Franse generaal. De
naam van het pauselijke Ieger en de typi sche
kleding waren afkomstig van een Berberstam
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uit Noord-Afrika die tegen de Fransen in
Algerije had gestreden. De naam komt van
het Arabische woord Zouaoua, de naam van
die Berberstam. De Franse generaal koos deze
naam voor het pauselijke Ieger en noemde zijn
soldaten zouaven.
Het enthousiasme voor de oproep van paus
Pius IX aan de katholieke jongemannen om
de Kerkelijke Staat te komen verdedigen was
aanvankelijk gering. Er kwamen wat Fransen
en Belgen, die zich meldden voor het pauselijke Ieger en slechts een enkele Nederlander.
Dit zouavenlegertje kon samen met de Franse
garantie ten aanzien van Rome de rust rond
Rome redelijk handhaven .

Werving van Nederlandse zouaven komt
op gang
In het najaar van 1864 veranderde die situatie
echter, omdat Napoleon III van Frankrijk een
akkoord sloot met Victor Emanuel en daarin
beloofde dat hij de Franse troepen binnen twee
jaar uit Rome zou terugtrekken. Vanaf dat
moment kwam er in het katholieke dee! van
Nederland een actie op gang om gehoor te
geven aan de oproep van paus Pius IX. Deze
paus was heel geliefd in Nederland omdat hij
in 1853 de bisschoppelijke hierarchie in ons
land had hersteld. Hij honoreerde de Nederlandse inzet voor zijn pauselijk Ieger in 1867
heel bijzonder door de negentien martelaren
van Gorkum, die door de Watergeuzen bij
Den Briel in 1572 waren vermoord, heilig te
verklaren 3 •
Enkele geestelijken hadden het initiatief
genomen om jongemannen voor de paus te
werven. Pastoor Willem Hellemons uit
Oudenbosch en de Augustijner pater Cornelis
de Kruyf uit Amsterdam coordineerden de
werving. Ze schreven pastoors aan om in de
zondagse missen een dringend beroep te doen
op de katholieke jongeren om zich te melden
voor het pauselijke zouavenleger. Vanuit heel
Nederland meldden zich vrijwilligers onder
de leus: 'De zaak des pausen is de zaak van
God: kom trekt ten strijde en bescherm het
Erfgoed van Petrus'.•
In Maastricht en Tilburg waren verzamelplaatsen om zich te melden voor in het bijzonder
jongens uit Limburg en Oost- en Midden
Brabant en in Oudenbosch in West Brabant
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kwamen de jongens uit de rest van het land
samen. Pater De Kruyf coordineerde in het bijzonder de werving in de bisdommen Haarlem
en Utrecht. Hij sprak met de mensen in Oudenbosch af dat hij tweemaal per week een groep
aspirant-zouaven vanuit Amsterdam naar hen
toe zou sturen . Aanvankelijk waren het kleine
aantallen, maar vanaf 1866 kwamen ze met
tientallen tegelijk in Oudenbosch aan. Ze werden opgevangen in het broederhuis St. Louis.
Pastoor Hellemons van Oudenbosch zorgde
voor een overvloedig maal van een pond vlees
per persoon aangevuld met aardappels, groenten, bier, wijn en sigaren. Hij gaf ze ook
geestelijk voedsel mee. 'Jullie zijn de lijfwacht,
de vuist van de paus. Jullie zijn het Leger Gods,
dus gedraag je braaf leg je niet op drank en
vrouwen toe, houd lichaam en ziel in conditie'. 5
Ieder kreeg een eigen gebedenboekje mee met
een zogenaamde biechtspiegel in drie talen,
Nederlands, Frans en Italiaans. Er staan
27 zonden op varierend van '/k ben dronken
geweest, zonder mijn verstand te verliezen' tot
'Ik heb gevloekt met valle kennis'. Of 'Ik heb
-
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Biechtspiegel in drie talen speciaal voor de zouaven
samengesteld (Zouavenmuseum Oudenbosch)
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slechte gedachten gehad maar niet toegestemd'
en 'Jk heb gezondigd met eene getrouwde
vrouw'. De biechteling kon op de biechtspiegel
de zonde in het Nederlands aanwijzen en de
biechtvader las dan de Franse of Italiaanse vertaling. De penitentie varieerde van een Onze
Vader en Weesgegroet tot het bidden van de
hele rozenkrans en de litanie van Maria 6 •
Na een overnachting in Oudenbosch reisden
de aspirant-zouaven de volgende morgen per
trein via Roosendaal naar Brussel, waar hen
een strenge medische keuring wachtte. Bij de
inschrijving moest hier in het geval van mijn
oudoom, een doopbewijs, een bewijs van goed
katholiek gedrag, afgegeven door de pastoor,
en een aanbevelingsbrief van pater De Kruyf
worden overlegd. De inschrijving in het
'Bataillon des Zouaves' van de 'Etats Pontificaux' gold voor precies twee jaar.
Na Brussel ging het naar Parijs, vanwaar het
nog 28 uur met de trein was naar Marseille,
waar anderhalve dag werd gewacht op de boot
naar Civitavecchia bij Rome. Een Ylaamse
zouaaf schreef over de Nederlandse zouaven
in een brief naar huis en vertelde dam·in vol
ontzag dat de Hollanders 's avonds in de trein
voor ze gingen slapen hardop gezamenlijk de
hele rozenkrans baden.
In Rome volgde er opnieuw een keuring, een
korte militaire training, de eedaflegging in de
Sint Jan van Lateranen en ten slotte de indeling
in een compagnie en bataljon.

Het verloop van de strijd tussen 1866 en
1870
Het zouavenleger kreeg vooral te maken met
het vrijheidsleger van Garibaldi, de zogenaamde roodhemden . Garibaldi was een volksheld
voor de Romeinen, een soort guerrillabaas.
Hij voerde zijn vrijheidsstrijders aan met de
leus 'Rome of de dood' . Zelfs voor koning
Victor Emanuel was Garibaldi een moeilijk
in de hand te houden bondgenoot, wars van
diplomatie en politieke spelletjes en moeilijk
te beteugelen. Hij bleef de Kerkelijke Staat
aanvallen ondanks het Frans-Italiaanse
akkoord. Garribaldi was anti-klerikaal maar
ook republikein, wat zijn moeilijke verhouding
met Victor Emanuel verklaarde.
In oktober 1867 kwam het tot een directe
confrontatie tussen Garibaldi en de zouaven.
Het Kromme-Rijngebied, 40-3 (2006)

Pieter Jong uit Lutjebroek, gesneuveld in de slag bij
Monte-Libretti op 18 oktober 1867 (foto Zouavenmuseum
Oudenbosch)

Het eerste treffen vond plaats bij het bergdorp
Monte-Libretti. Op 13 oktober kreeg een
bataljon van I 00 zouaven de opdracht MonteLibretti te ontzetten. Onder hen bevond zich
Pieter Jong uit Lutjebroek. De zouaven stonden bij de bestorming van de poort tegen een
overmacht aan roodhemden van Garibaldi. De
reus Pieter Jong sneuvelde hier. Het RK-dagblad De Tijd doet op 22 oktober 1867 verslag:
'Hi} was eenjongeling van dramatische gestalte en buitengemeen krachtige ligchaamsbouw.
Blootshoofds en met gescheurde kleederen
rende hi} telkens op nieuw tegen de garibaldisten in, die hi} den schrik om het hart joeg.
Hi} gebruikte zijn geweer als een knods en
sloeg regts en links de vijanden, die hem
omringden, neder. Eindelijk, zonder woorden,
maar uitgeput van vermoeijenis en inspanning,
zonk hi} op den knieen nedet: Toen drongen
de garibaldisten op den nederlandschen held
aan en doorboorden hem met bajonet- en
32

dolksteken, maar naast zijn lijk lagen de lijken
van veertien zijner vijanden, die hi) met eigenhand had geveld! Zoo strijden en sneuvelen
Nederlands zonen, voor de reg ten der Kerk
Gods!"
De moeder van Pieter Jong zei in de Nederlandse pers: '/k zal Pieter wedervinden in de
heme!, aileen is het jammer, dat ik nu niet
meer het geluk heb, een zoon te hebben in het
Zeger van de paus.' En op de vraag: 'Als u nag
een ongehuwde zoon had, zou u hem dan Laten
gaan?' zei ze: 'Al had ik er tien! lk wou dat
ik zelf naar Rome kon gaan om de paus te
helpen.'8

Bij Mentana wordt Garibaldi verslagen
Voor de Romeinen waren de zouaven en de
Franse troepen een buitenlandse bezettingsmacht. Er was nauwelijks contact tussen de
bevolking en de Nederlandse jongens.
Integendeel, er waren sabotagedaden en bomaanslagen in Rome tegen het bewind van paus
Pius IX 9 •
Garibaldi was populair onder het volk en
toen hij opriep tot een algemene opstand eind
oktober 1867, verzamelden zich zo'n 14.000

strijders om hem heen. Een probleem daarbij
was de ongeoefendheid van de meeste revolutionairen, het was een nogal ongeorganiseerde
spontane mensenmassa. Koning Victor
Emanuel hield zich afzijdig. Het pauselijke
zouavenleger trok tegen Garibaldi ten strijde
in wat later de Veldtocht van 1867 zou gaan
heten. Op 3 november kwam het bij Mentana
tot de beslissende slag. De zouaven waren in
aantal ver in de minderheid, maar ze wonnen
de slag. Garibaldi werd definitief verslagen.
Er waren veertien zouaven uit het KrommeRijngebied die aan deze beslissende slag
hebben deelgenomen. Een ooggetuige schreef
zijn persoonlijke belevenis van het gevecht
naar het thuisfront:
'De roodhemden achtemaloopende, zie ik
plotseling een geweer op mij gericht op den
afstand van 10 passen. Die Garibaldist zat op
een boom tusschen eene haag die het dal aan
de eene zijde in tweeen verdeelde. In het eerst
wist ik niet wat te doen, want tijd tot schieten
had ik niet, ontloopen kon ik hem niet, hulp
roepen evenmin. Hem tach geen zeker schot
willende geven en hem voortdurend goed in de
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oogen ziende, maakte ik allerlei wendingen en
bewegingen. Hi} volgde met zijn geweer avera!
waar ik ging, doch ofschoon hi} van den beginne den vinger aan den trekker had, wilde hi}
niet schieten. Terwijl ik die sprongen om het
Ieven maakte, zie ik terzijde een andere
Garibaldist door de opening der haag naar mij
toekomen, doch zodra zijn roodhemd te voorschijn kwam, ontving hij twee kogels van
Zouaven die achter mij aankwamen en hem na
10 minuten in de eeuwigheid brachten. De man
die met de dreigende geweertromp mij onophoudelijk volgde en zijn makker niet had
gezien die zooeven was neergevallen, meende
waarschijnlijk dat men hem had willen treffen.
Hij maakte een draaiende beweging in zijn
moeilijke positie en toonde mij den rug; nu
was het mijne beurt en een oogenblik later
rolde hij tusschen de dichte doorntakken naar
beneden.' '0
Op 4 november capituleerde Garibaldi.
Hij werd overgedragen aan Victor Emanuel,
die hem gevangen nam. Na deze overwinning
op Garibaldi liet Pius IX een speciale onderscheiding maken voor de zouaven die eraan
hebben deelgenomen: het Men tan a kruis".
Aan veertien zouaven uit het Kromme-Rijngebied werd deze onderscheiding door paus
Pius IX verleend.

De val van Rome en de onfeilbaarheid van
de paus
In Rome bleef het hiema betrekkelijk rustig.
Er waren ongeveer 4.000 zouaven gelegerd,
waaronder een kleine 2.000 Nederlanders, om
de orde in de Kerkelijke Staat te handhaven.
In de internationale politiek raakte de paus
steeds meer geYsoleerd want er was geen steun
meer voor zijn wereldlijke machtsaanspraken
voor een eigen Kerkelijke Staat van enige
omvang. Als laatste machtsdaad riep Pius IX
op 8 december 1869 het Vaticaans Concilie
(een conferentie van paus en bisschoppen)
bijeen. Het ging Pio Nono, zijn Italiaanse
koosnaam, op dit concilie hoofdzakelijk om
de onfeilbaarheid van de paus, juist nu hij
politiek zo gelsoleerd was komen te staan.
Er was een grote oppositie tegen deze machtsaanspraak van de paus. In de geschiedenis van
de Kerk kende men wei een zekere vorm van
onfeilbaarheid of bindende kracht, maar die
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werd toegekend aan de hele Kerk, vertegenwoordigd door aile bisschoppen in een synode
of concilie. Paus Pius IX wilde de macht nu
centraliseren en naar zichzelf toehalen. Jui st
nu hij politiek praktisch was uitgespeeld, kondigde hij op 18 juli 1870 het dogma van de
pauselijke onfeilbaarheid af. Geen dag te
vroeg, want de volgende dag, brak de FransDuitse oorlog uit. Napoleon III zag zich
genoodzaakt zijn troepen uit Rome terug te
trekken en voor de paus restte nog slechts het
zouavenleger. Victor Emanuel zag nu zijn kans
schoon en bood de paus zijn troepen aan om
daarmee de paus en Rome naar zijn zeggen te
beschermen. Het einde van de Kerkelijke Staat
kwam nu snel naderbij. Victor Emmanuel
wachtte niet op het antwoord van de paus en
trok met zijn eerste compagnieen de grens van
het Patrimonium Petri over. De dorpen rond
Rome werden bezet en de stad Rome werd
omsingeld door het Italiaanse Ieger, een macht
van 50.000 manschappen. In Rome zat het
grootste dee! van het zouavenleger, ongeveer
3.000 man.
In de morgen van de 20e september begon de
beschieting van de Porta Pia in het noordoosten van de stad Rome. De stadsmuur naast
de poort bezweek. Een honderdtal zouaven
stormde via het gat in de muur de vijanden
tegemoet om hen uit de stad te houden. Het
gevecht duurde maar kort want om 10 uur in
de ochtend stak Pius IX de witte vlag uit. Hij
ontbood de ambassadeurs van aile Ianden op
het Vaticaan en hij vroeg hen om hun regeringen een protest tegen de inname van de
Kerkelijke Staat in te Iaten dienen bij de regering van ltalie. Geen van de buitenlandse regeringen heeft dit gedaan, uitgezonderd Ecuador.
De zouaven moesten nu hun wapens inleveren
en hun kazernes afstaan aan het Italiaanse
Ieger. De laatste nacht sliepen ze in kloosters
in Rome en de volgende dag, 21 september
1870, namen ze afscheid van hun Heilige
Vader door nog eenmaal over het Sint Pietersplein te marcheren.
Ze werden per trein naar Civitavecchia
vervoerd en daar met de boot naar Genua
gebracht.
De ltaliaanse regering wettigde haar machtsgreep door snel een volksstemming in Rome
te houden. De uitslag was ondubbelzinnig:
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46.785 stemmen voor de inname van Rome
en slechts 47 stemmen tegen. Paus Pius IX
noemde zich vanaf nu de gevangene van het
Vaticaan. Pas in 1929 werd deze situatie via
het Verdrag van Lateranen tussen Mussolini
en het Vaticaan opgelost. De paus van Rome
haalde daarbij als belangrijkste punt binnen
dat hij soeverein staatshoofd werd, al was het
van een rniniatuurstaatje van 44 hectare.

De laatste zouaaf
Bij terugkomst in Nederland waren vee)
zouaven door hun buitenlandse krijgsdienst
stateloos geworden . Ze konden bij werkeloosheid geen aanspraak maken op steun en mochten niet stemmen. Pas in 1947, een jaar nadat
de laatste zouaaf was overleden, kregen de
Nederlandse zouaven postuum hun
Nederlanderschap terug, via een aparte maatregel van de katholieke Minister van Justitie.
Bij elkaar zijn er 3.181 Nederlandse zouaven
geweest op een totaal van ruim 11 .000. Van
de Nederlanders zijn er 27 gesneuveld in de
gevechten en drie zijn er gestorven ten gevolge
van hun werk ten behoeve van de choleraslachtoffers.
In de rooms-katholieke kerk van Nederland
waren de zouaven bijzondere personen die
in bijeenkomsten apart werden begroet, een
prominente plaats in processies innamen en
met de pauselijke vlag op hun kist werden
begraven.
Godfried Bomans beschrijft in zijn boek
Beminde Gelovigen de aanwezigheid van
een zouaaf:
'Persoonlijk herinner ik me de zouaven aileen
uit processies. Geweldig was dat! Het gebeurde natuurlijk aileen bij heel grote processies,
want ze waren stokoud, j e kon ze niet bij elk
wissewasje inzetten. Maar bij zeldzame gelegenheden, dan liep er een zouaaf me e. V66r
hem in zo'n lange stoet ging niemand en achter
hem was er ook weer een ruimte. Hij liep solifair. Een wonderlijke verschijning strompelde
dan aan het eerbiedig j ongensoog voorbij: ze
hadden lange grijze baarden, steunden op een
stok en waren gekleed in ballonvonnige,
haremachtige broeken en schuins weglopende
jasjes met passementen bestikt. Opzij droegen
zij een sahel, op het wankel hoofd een verrassend klein petje. Niet iedere parochie had zo'n
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De 91-jarige zouaaf W. de Boer in 1940 bij het eeuwfeest
van het broederhuis Saint Loui s in Oudenbosch. Rechts
broeder Christofoor (foto Zouavenmuseum Oudenbosch)

man, maar je kon ze lenen van pastoors die er
wat ruimer inzaten en op een zouaaf niet
keken. Onze kerk had er twee en ze liepen tot
voorbij Beverwijk in aile processies van enige
betekenis mee. Ik heb als jongen wel gehoord
van een zouaaf uit Volendam, die zijn rayon tot
Den Helder uitstrekte, maar dit werd toch minder passend gevonden. '~
2

De zouaven uit bet Kromme-Rijngebied 13
Zouaven die geboren zijn in Wijk bij
Duurstede
Hieronymus Janssen uit Wijk bij Duurstede is
de eerste zouaaf uit het Kromme-Rijngebied.
Hij werd op 21 april 1866 te Brussel goedgekeurd en was tot 1 mei 1868 in dienst van het
pauselijke leger. Hij nam deel aan de Veldtocht
van 1867 tegen de troepen van Garibaldi en
werd hiervoor onderscheiden door paus Pius
IX met het Mentana kruis. In 1892 werd hij
door paus Leo XIII bij de 25-jarige herdenking
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Dal bij rusle in vrede. Amen.

Bidprentje van H. Janssen (collecli e Zouavenmuseum
Oudenbosch)

van de slag bij Mentana onderscheiden met de
Bene Merenti medaille.
Hieronymus is 21 mei 1840 te Wijk bij Duurstede geboren en is daar 7 november 1909
overleden. Hij huwde op 17 november 1870
met Theodora Eysvoge1 uit Wijk bij Duurstede.
Ze kregen twaa1f kinderen, waaronder twee
tweelingen. De zonen Josephu s en Martinus
trouwden met de zussen Cornelia en Jacoba
Knoop, dochter Catharina huwde met Willem
Telkamp.
Hieronymu s werkte als koster in de RK-kerk
te Wijk bij Duurstede.
Op 18 november 1866 kwamen de broers
Everhard Hendrik Scholten en Johannes
Gertrudis (Jan) Scholten 14 uit Wijk bij
Duurstede in pauselijke dienst. Zij hadden
als klein kind hun beide ouders verloren.
Vader Everhard Heinrich Scholten kwam uit
Emmerich, hij was schrijnwerker. Hij trouwde
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in 1840 te Arnhem Cornelia Leurs. Zij was
geboren in Rotterdam, haar vader was hoedenfabrikant. Het jonge paar verhuisde in 1840
naar Wijk bij Duurstede, waar Cornelia als
hoedenmaakster en Everhard als schrijnwerker
de kost verdienden. Ze kregen naast Everhard
(geboren op 18 september 1843) en Johannes
(geboren op 2 juli 1845) nog drie kinderen:
Peter Christiaan in 1841 , Diederik in 1847 en
Johanna (Anna) Catharina 1 maart 1849.
In september 1849 heerste cholera in Wijk bij
Duurstede, in de volksmond bekend als 'de
blauwe dood' . De verschijnselen waren braken,
diarree en blauwe ledematen . Hierbij kwamen
vader Everhard op 17 september, de tweejarige
Diederik op 18 september en moeder Cornelia
op 21 september om het Ieven. Peter, Everhard,
Jan en Anna bleven als jonge kinderen aileen
achter. Ze leerden een vak, waarschijn1ijk in
een weeshuis. Anna overleed op 25-j arige leeftijd te Utrecht, zij woonde als naaister ongehuwd te Wijk bij Duurstede. Peter Christi aan
Scholten (timmerman) trouwde Elisabeth van
Pesselen uit Jutphaas. Zij kregen een gezin te
Utrecht.
Jan Scholten heeft zijn tweejarig dienstverband
als zouaaf direct in Rome met een half jaar
verlengd en kreeg op 18 mei 1869 ontslag uit
dienst. Hij nam dee! aan de Ve1dtocht van 1867
en aan de slag bij Mentana, waarvoor hij met
het Mentana krui s is onderscheiden . Jan was
kleermaker en vestigde zich volgens de gegevens uit Oudenbosch te Amsterdam. Hij overleed ongehuwd te Utrecht op 26 juli 1885.
Everhard kreeg na twee jaar ontslag uit de pauselijke dienst. Hij kwam voor enkele maanden
naar Wijk terug om op I 0 maart 1869 voor een
tweede maal in Rome aan te komen en voor
een nieuwe periode bij te tekenen als zouaaf.
Deze periode eindigde met het be1eg van Rome
door de troepen van koning Victor Emanuel en
met de val van Rome op 20 september 1870.
Everhard heeft ook deelgenomen aan de
Veldtocht van 1867 en is onderscheiden met
het Mentana kruis. Na terugkomst uit Rome
nam hij zijn beroep als bakker weer op. Eerst
in Cothen en later in navolging van zijn broer
Jan , in Amsterdam. 15
Begin december 1867 vertrokken de neven
Gerard Kosterman' 6 en Piet Paul Schellekens
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uit Wijk bij Duurstede naar Oudenbosch. Ze
werden als zouaaf goedgekeurd te Brussel en
traden respectievelijk op 5 en 11 december
1867 in dienst. Echter op 23 december lr367
kwamen ze alweer in Oudenbosch terug: .ze
waren afgekeurd in Rome.
Gerard Kosterman gaf als beroep bleker op.
Zijn vader Anthonie was de broer van
Marianna, de moeder van Piet Paul Schellekens. Gerard Kosterman is op 28 februari 1845
te Wijk bij Duurstede geboren. Hij trouwde in
1869 met Petronella van der Linden uit Wijk
bij Duurstede. Hij sterft te Wijk bij Duurstede
op 1 januari 1891. Zijn zoon Anthonie zal in
1895 trouwen met Hendrica van Leeuwen.
Er komen ook drie dochters, die allen jong en
ongehuwd overlijden.
Piet Paul Schellekens (doopnamen Petrus
Paulus) was kleermaker. Hij was geboren te
Wijk bij Duurstede op 30 september 1844.
Hij bleef ongehuwd en stierf te Cothen op
6 januari 1900.
Zijn vader Johannes Schellekens was geboren
in Gilze. Na de dood van zijn vrouw Marianna
Kosterman trouwde Johannes in 1860 met
Jacoba Staessen uit Buren.

samen met plaatsgenoot Johannes van
Bemmel. Hubertus heeft ruim tweeeneenha1f
jaar als zouaaf gediend tot 20 augustus 1870.
Hubertus was van boerenafkomst. Zijn vader
Antoon de Rooij was getrouwd met Aartje
Uitewaal. Hubertus was de vierde van tien kinderen, waarvan er vijf jong zijn gestorven.
Maeder Aartje hertrouwde, na de vroege dood
van vader Antoon, in 1857 met Albertus van
den Nieuwendijk, die reeds 4 jaar later stierf.
Aartje zelf overleed begin 1867. Hubertus was
ouderloos toen hij zich als zouaaf meldde.
Zus Hendrica trouwde met Godefridus
Smorenburg en broer Cornelis met Wilhelmina
Uitewaal , allen uit Wijk bij Duurstede. Zus
Geertruida huwde Arnoldus Schippers uit
Co then.
Krijn (Quirinus) van Hevelingen werd op
22 september 1869 in Brussel gekeurd en kort
daarna in Rome ingelijfd in het zouavenleger.

Theodorus (Dirk) Loefwas pauselijk zouaaf
van 11 december 1867 tot 31 december 1869.
Als beroep gaf hij daggelder op. Hij was op
3 juli 1845 te Wijk bij Duurstede geboren als
tweede zoon van Willem Loef en Petronella
Schouten. Zijn vader was afkomstig uit
Overlangbroek en van Nederlands-hervormde
huize. Zijn ouders Bastiaan Loef en Hanna van
Amerongen (dochter van Erris van Amerongen
uit Overlangbroek), beiden Nederlands-hervormd, hadden Will em in 1813 N ederlandshervormd Iaten dopen. Petronella Schouten was
in Schalkwijk geboren en rooms-katholiek
gedoopt. Willem werd in zijn huwelijk met
Petronella roomskatholiek. Hun kinderen werden allen roomskatholiek opgevoed en zoon
Dirk ging zelfs in pauselijke zouavendienst. De
familie Loef verhuisde rond 1870 naar Utrecht.
Theodorus bleef ongehuwd en stierf op 36-jarige leeftijd op 12 februari 1882 te Velsen.
Hubertus Bonifacius de Rooij, geboren 6 juli
1840 te Wijk bij Duurstede, vertrok op 15 december 1867 als zouaaf naar Rome. Hij reisde
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Quirinus van Hevelingen in de Katholieke lllustratie van
27-8-1936 (collectie Zouavenmuseum Oudenbosch)
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Hij maakte het beleg van Rome en de val van
Rome mee voor hij op 20 september 1870 uit
de pauselijke dienst werd ontslagen. Krijn is
op 7 augustus 1848 geboren te Wijk bij Duurstede. Zijn ouders waren Jacob van Hevelingen
en Helena de Karter. Krijn werd boerenknecht
te Alphen (ZH) en trouwde daar op 30 april
1875 met Johanna Toor en na haar dood
trouwde hij in 1978 met haar jongere zus
Antonia Toor uit Aarlanderveen. Krijn is
88 jaar geworden en is gestorven te Boskoop.
Bij gelegenheid van zijn overlijden plaatste de
Katholieke lllustratie van 27 augustus 1936
een kort bericht en een fotootje.
Begin 1870 vertrok Johan Dirkse naar Oudenbosch en vervolgens via Brussel naar Rome.
Hij werd op 10 februari 1870 in de pauselijke
troepen opgenomen. Hij bleef tot de val van
Rome zouaaf en kwam op 20 september 1870
uit dienst. Johan is 9 mei 1849 te Wijk bij
Duurstede geboren. Zijn ouders waren
Cornelis Dirkse en Jannetje Vos . Zijn moeder
stierf in 1857 op 41-jarige leeftijd, zijn vader
werd 81 jaar oud en is in 1889 gestorven.
Johan gaf bij de inschrijving als beroep landarbeider op. Hij trok later naar Maarssen waar
hij in 1886 trouwde met Maria van den Berg
en in 1897 met Johanna Haring uit Haarzuilens. Hij overleed te Maarssen op 17 mei
1925.

Zouaven die geboren zijn in Cothen
Andries van Batenburg 17 , geboren 30 mei
1844 te Cothen, werd pauselijk zouaaf in het
zesde bataljon van de tweede compagnie, van
13 januari 1867 tot 15 januari 1869. Hij nam
deel aan de Veldtocht van 1867 en werd onderscheiden met het Mentana kruis door paus
Pius IX en kreeg de pauselijke Bene Merenti
onderscheiding van paus Leo XIII
in 1892.
Andries gaf als beroep bij de inschrijving
dagloner op. Hij trouwde op 25 november
1870 met Geertruijda Nieremeijer, geboren
in Kockengen op 14 april1844. Ze gingen
in Vleuten wonen, waar ze twaalf kinderen
kregen, waarvan er acht in het eerste jaar
stierven en twee als kind van respectievelijk
drie en negen jaar. Dochter Geertruida en zoon
Wilhelmus bleven in leven en zorgden voor
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k:leinkinderen voor Andries en Geertruijda.
Geertruida huwde in 1901 Lambertus van der
Bilt uit Vleuten. Wilhelmus huwde in 1905 met
Geertruida Wibbeke en in 1922 met
Wilhelmina van Kooten uit Harmelen. Andries
overleed te Vleuten op 82-jarige leeftijd op
4 mei 1927.
Andries is genoemd naar zijn vader Andries
van Batenburg, geboren te Cothen in 1812.
Vader Andries verwekte bij Wilhelmina Bier
een dochter die in februari 1833 te Utrecht
werd geboren . Wilhelmina woonde daar toen,
evenals haar een jaar oudere zus Anna Maria.
Wilhelmina is geboren in Doesburg, waar ze
in de Nederlands Hervormde Kerk is gedoopt.
Ze werd onder invloed van Andries roomskatholiek, trouwde met hem op 29 december
1835 te Cothen en ze erkenden bij hun huwelijk hun dochter Hendrika Johanna, die toen
twee jaar was. Hendrica Johanna trouwde in
1865 met Dirk de Klijn uit Werkhoven en ver-

Andries van Batenburg, zouaaf van 13 januari 1867 tot
15 januari 1869 (foto Zouavenmuseum Oudenbosch)
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met Arieaantje Rijse uit De Bilt. Arieaantje
overleed na enkele jaren en in 1880 trouwde
Willem met Petronella Abels. Het eerste
huwelijk bleef kinderloos en uit het tweede
huwelijk werd er in 1889 een levenloos kind
geboren. Willem van Batenburg is 53 jaar
geworden en te Utrecht gestorven op 27 juli
1892.
De ouders van Andries en Willem waren begin
1880 van Cothen naar Utrecht verhuisd.
Moeder Wilhelmina stierf er hetzelfde jaar en
vader Andries stierf op 17 april 1888, 75 jaar
oud, onder vreemde omstandigheden. Op de
overlijdensakte staat 'lijk opgehaald uit het
water nabij de Tolsteegbarriere te Utrecht'.
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Bidprentje van Andries van Batenburg (collectie Ina van
der Wielen)

huisde toen naar Bunnik, waar Andries na zijn
zouaventijd in 1869 ook even heeft gewoond.
Naast Andries is er een tweede oudere zoon
van Andries en Wilhelmina in dienst gegaan
bij de pauselijke zouaven en wei Willem van
Batenburg. Willem is 30 oktober 1837 geboren
te Cothen. Hij gaf bij de inschrijving hetzelfde
beroep op als zijn broer: dag1oner. Hij werd
zouaaf direct na de overwinning bij Mentana.
Van 9 november 1867 tot 11 november 1869
was hij in pauselijke rnilitaire dienst. Na terugkomst uit Rome trouwde hij te Utrecht in 1876
Het
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Nog een derde familielid van Andries en
Willem werd zouaaf. Hubert de long uit
Cothen was een voile neef van hen. Zijn
moeder Hendrica van Batenburg was de zus
van vader Andries van Batenburg. Hendrica
was in Cothen getrouwd met Lambertus de
Jong. Hun zoon Hubert werd op 9 oktober
1842 geboren. Hij trad gelijktijdig met neef
Willem in zouavendienst op 9 november 1867
en kwam ook samen met hem terug uit Rome
op 11 november 1869. Hij was op het
Mentana herdenkingsfeest in Utrecht in 1892
en is onderscheiden door paus Leo XIII met
de Bene Merenti medaille.
Hubert de Jong was metselaar van beroep.
Hij trouwde in 1872 met Anna van Beek uit
Rijsenburg. Zij woonden te Cothen, waar hun
kinderen Hendrika en Hendrikus opgroeiden.
Hubert de Jong stierf te Cothen op 15 april
1903.
En dan was er nog Jeroen van Rossum uit
Cothen. Hij was bijna 50 jaar toen hij zich via
Oudenbosch en Brusse1 a1s zouaaf aanme1dde.
Hij was op 15 december 1818 te Cothen geboren. Vader Jacob van Rossum uit Cothen was
getrouwd met Marie Koopmans uit Wamel.
Op 7 januari 1867 werd Jeroen te Brusse1
goedgekeurd en ingeschreven als zouaaf,
onder numrner 1546. Daarna echter ontbreken
de gegevens over hem in het zouavenmuseum
te Oudenbosch. Is hij vervolgens naar Rome
gegaan en alsnog afgekeurd of is hij alsnog na
de keuring in Brussel naar huis teruggekeerd?
Er heeft geen inschrijving in Rome plaats~
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gevonden. Jeroen was daggelder en is op
17 augustus 1884 te Cothen gestorven .

Zouaven die geboren zijn in Schalkwijk en
Thll en 't Waal
Hein (Hendrik) Oremus, geboren 20 juli 1842
te Schalkwijk, is misschien wei de beroemdste
zouaaf uit het Kromme-Rijngebied. Hij meldde
zich al ei nd 1866 als zouaaf. Hij kwam na
tweejaar op 31 december 1868 even terug naar
Schalkwijk, maar tekende in februari 1869 bij
voor een nieuwe periode. Toen maakte hij het
beleg van Rome en de nederlaag van de pauselijke troepen mee. Op 21 september 1870
begon de terugrei s vanuit Rome.
Hein nam dee) aan de Veldtocht van 1867
en aan de slag bij Mentana, waarvoor hij
door paus Pius IX is onderscheiden met het
Mentana krui s. Bovendien verleende Hein
vrijwilli g bijstand aan de choleralijders in
Albano. Hier heerste een epidemie met vele
dodelijke slachtoffers. Er waren een twintigtal
Nederlandse zouaven die hier hulp hebben
geboden door onder andere de doden te verzamelen en te begraven, om zo verdere besmetting tegen te gaan. Bij dit werk zijn drie
Nederl andse zouaven besmet geraakt en in
Albano gestorven . Hein was wellicht de dapperste bij dit werk. Broeder Christofoor wijdt
enkele pagina's aan hem in het beroemde boek
Uit het epos der 3000 Nederlandse zouaven.
Hein daalde zelfs af in de grafkelders in
Albano om de doden netjes op een rijtje naast
elkaar te leggen. Vanuit de grafkelder, met een
touw om zijn middel , zei hij tegen zijn maten:
'Als ik het niet meer aankan, geef ik wei een
ruk aan het touw en dan trekken jullie me
maar op.'' 8
De ouders van Hein waren Johannes Oremus
en Gerrigje de Bree uit Schalkwijk.
Hein trouwde op 41-jarige leeftijd op 6 september 1883 te Zeist met de 21-jarige Maria
van Soest, dochter van Gerrigje van Soest uit
Amerongen. Rond 1900 woonden ze te Soest,
waar Hein op 13 januari 1906 stierf. Drie
dochters van hem Gerarda, Anna en Gerrigje
trouwden te Zeist, waarheen Maria na de dood
van Hein was verhui sd.
In oktober 1867 vertrokken er twee jongemannen uit de parochie Schalkwijk naar pater De
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Antoon Miltenburg, zouaaf van 14 oktober 1867 tot
14 april 1870 en van I september 1870 tot 20 september
1870 (foto Zouavenmuseum Oudenbosch)

Kruijf in Amsterdam en meldden zich bij hem
aan als zouaaf. Het zijn Antoon Miltenburg uit
Honswijk (Tull en 't Waal) en Johannes van
Amerongen uit Schalkwijk. Pater De Kruyf
schreef een aanbevelingsbrief voor hen en
stuurde ze door naar Oudenbosch en Brussel.
Ze werden daar goedgekeurd en vertrokken via
Parij s en Marseille naar Rome. Op 14 oktober
1867 kwamen zein het pauselijke Ieger. Ze
konden onmiddellijk aan de slag in de
Veldtocht tegen de troepen van Garibaldi.
Op 3 november versloegen ze de troepen van
Garibaldi bij Mentana. Beiden werden door
paus Pius IX onderscheiden met het Mentana
kruis . Op 14 april 1870, na tweeeneenhalf j aar
diensttijd, kwamen ze terug in Nederland.
Antoon Miltenburg wilde direct weer terug
naar Rome. Op 1 september 1870 tekende
hij bij voor een nieuwe periode in pauselijke
dienst. Deze periode eindigde echter a! na drie
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weken, toen paus Pius IX de witte vlag uitstak
en zich overgaf aan de legers van koning
Victor Emanuel en zich terugtrok in het
Vaticaan.
Antoon Miltenburg was landbouwer van
beroep, geboren op 26 mei 1830 te Honswijk
als zoon van Arie Miltenburg en Jannigje
Melzen. Arie was de oudste van een gezin van
negen kinderen. Hij is reeds op 10 februari
1879 overleden.
Johannes van Amerongen is geboren 16 mei
1840 als zoon van Cornelis van Amerongen en
Toontje van Leur. Johannes kwam uit een rietdekkersgezin waar vijf kinderen jong stierven
en vijf jongens in Ieven bleven. Vier van hen
werden net als vader Cornelis rietdekker.
Cornelis en Johannes in Houten, Jacobus in
Schalkwijk en Dirk in Jutphaas . Willem werd
aannemer-timmerman en verhuisde naar de
Dwarsdijk te Cothen.
Johannes van Amerongen trouwde in 1873 met
Bartje Vervoorn uit Benschop. Hun huwelijk
bleef zonder kinderen. Johannes overleed te
Houten op 19 april 1887. Bartje hertrouwde
in 1888 met zouaaf en huisvriend Cornelis
Schippers uit Werkhoven. Zij werden samen
in armoedige omstandigheden oud in 't Goy.

Johannes van Semmel is op 27 oktober 1845
geboren te Schalkwijk. Zijn vader Bart
(Bartholemeus) van Bemmel was te Wijk bij
Duurstede gedoopt en zijn moeder Cornelia
Spithoven was op de Zemel te Cothen (voor
1812 Dwarsdijk) geboren. Rond 1850 verhuisde het gezin naar Wijk bij Duurstede, vanwaar
Johannes samen met Hubertus de Rooij vertrok naar Rome om de paus militair te gaan
dienen. Johannes is tweeeneenhalf jaar zouaaf
geweest, van 15 december 1867 tot 16 juni
1870.
De laatste tijd was hij 'sapeur', wat je kunt verta1en met loopgravendelver. Hij was aanwezig
in Utrecht op het Mentanaherdenkingsfeest in
1892 en is door paus Leo XIII onderscheiden
met de bronzen medaille Bene Merenti.
Johannes trouwde op 4 april 1872 met
Elisabeth van Bemmel (van een andere farnilie) , geboren in Langbroek. Haar vader was
Willem van Bemmel en haar moeder Hermina
van der Weiden. Ze kregen in Wijk bij Duurstede zeven kinderen waaronder een zoon
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Bart die met Cornelia Konings trouwde, en
een dochter Cornelia die met Cornelis van
Veen uit Harmelen trouwde. Johannes overleed
op 15 juni 1916 in Wijk bij Duurstede.
Een broer van Johannes, Gerardus van
Bemmel, kwam in 1862 weer in Schalkwijk
wonen. Zijn dochter Lamberta werd de vrouw
van Gradus Cornelis van Amerongen in
Schalkwijk. Beiden hadden een oom die
zouaaf is geweest: Johannes van Bemmel
en Johannes van Amerongen.

Bernard Jan (Bernardus Johannes) Lautenslager, geboren op 7 juli 1845 te Schalkwijk,
is slechts enkele maanden zouaaf geweest.
Hij kwam op 28 juli 1870 in dienst en moest
na de val van Rome op 20 september 1870
alweer terug naar huis. Hij was in Utrecht
op het Mentanaherdenkingsfeest in 1892 en
drager van de Bene Merenti medaille van
paus Leo XIII.
Bernard Jan was banketbakker van beroep.
Hij en zijn familie hebben maar korte tijd
in Schalkwijk gewoond. Hij trouwde te
's Hertogenbosch met Catharina Maria van
der Pas, waar kort voor zijn dood zijn zoon
Bernardus trouwde met Johanna Dericks en
zijn dochter Catharina met Petrus Rulkens.
Bernard Jan overleed op 29 augustus 1906
te 's Hertogenbosch.

Zouaven die geboren zijn in Hooten
Adrianus (Adri) Weijerse is gelijk met Hein
Oremus uit Schalkwijk op 29 december 1866
aan de pauselijke zouavendienst begonnen.
Adri Weijerse werd op 7 december 1845 te
Houten geboren. Hij over1eed op 2 september
1899 te 's Gravenhage. Ten tijde van zijn zouavendienst woonde hij vo1gens zijn inschrijvingskaart uit 1866 in Cothen en was timmerman van beroep.
Zijn vader Hendrikus trouwde in 1836 in zijn
geboortedorp Werkhoven met Wilhelmina
(Mijntje) Merkenhof en verhuisde na enke1e
jaren naar Houten, waar Adri Weijerse in
1845 als vijfde kind werd geboren. Weer later
verhuisde het gezin naar Utrecht. Hij was
zouaaf tot 31 december 1868 en nam deel
aan de Veldtocht tegen Garibaldi en de slag
bij Mentana. Hij is onderscheiden met het
Mentana kruis.
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Arie de Heus is evenals Adri Weijerse en Hein
Oremus op 29 december 1866 in de pauselijke
zouavendienst getreden. Arie is op 31 maart
1843 te Houten geboren. Zijn vader, die ook
Arie heette, was een bekeerling die Nederlands
Hervormd was gedoopt te Houten. Vader Arie
trouwde in 1841 met de rooms-katholieke
Krijntje (Christina) van Welderen te Houten.
Arie junior werkte als smid voor hij als
zouaaf in dienst trad. Na twee jaar kwam hij
op 31 december 1868 naar huis terug.
Inmiddels was zijn vader in 1867 overleden.
Arie junior tekende op 26 augustus 1869 bij
als zouaaf en maakte het beleg en de val van
Rome mee, voordat hij op 20 september 1870
als zouaaf werd ontslagen. Arie trouwde op
4 september 1878 te Breda met Catharina van
Dongen. Na zijn overlijden huwde Catharina
op 30 december 1886 te Teteringen met Tedde
Postema uit Meppel. Broer Jan de Heus trouwde in 1882 met Clasina van de Hoeve uit

Hendrik Pel, zouaaf van 14 oktober 1867 tot 14 oktober
1869 (foto Zouavenmu seum Oudenbosch)
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Houten en broer Willem in 1890 met Djiewer
van Diermen uit Bolsward.
Hendrik Pel, geboren 31 januari 1845 te
Houten, trad samen met Antoon Miltenburg en
Johannes van Amerongen op 14 oktober 1867
in zouavendienst. Hendrik woonde en werkte
toen als landarbeider in Schalkwijk. Zijn naam
wordt ook als Hendrik (van) Pelt geschreven.
Hendrik is precies twee jaar in zouavendienst
geweest. Hij nam deel aan de Veldtocht in 1867
en werd onderscheiden met het Mentana kruis.
Na 25 jaar ontving hij bovendien de Bene
Merenti medaille van paus Leo XIII.
Hij was aanwezig bij het herdenkingsfeest in
Utrecht. Hendrik gaf in 1892 Jutphaas als
woonplaats op. Hij is overleden op 25 oktober
1917 te Yeenhuizen (gemeente Norg). In de
archieven van de Rijkswerkinrichtingen te
Veenhuizen vinden we dat Hendrik vier maal
naar deze werkinrichtingen is opgezonden.
Telkens wegens 'landloperij en bedelarij'.
De laatste keer 'krachtens een veroordeling
door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht
van 21 december 1914 wegens landloperij'.
Hij werd veroordeeld tot drie dagen hechtenis
en twee jaar en zes maanden opzending. Op
28 december 1914 werd hij voor de vierde
maal ingeschreven in Veenhuizen. Er staat
bijgeschreven dat hij 'zonder woon of verblijfplaats' was en 'een weinig mank' liep' 9 •
Na de straftijd werd Hendrik opgenomen in het
'oudenmannenhuis' in het gesticht Veenhuizen
III, waar hij 25 oktober 1917 is overleden.
Hij was de zoon van Jacobus van Pelt en
Petronella van Zijll. Zijn zus Anna trouwde
Hendrikus van de Geer en woonde te Cothen.
Broer Cornelis trouwde in Schalkwijk met
Geertrui Veld en zus Maria trouwde met
Cornelis Bosch te Schalkwijk en later met
Johannes van Sommeren te Wijk bij Duurstede.
Johannes Hendrikus van Zijl (Zeijl), geboren
19 april 1837 te Oud-Wulven (Houten) , is
zouaaf geweest van 22 december 1867 tot
6 januari 1870. Hij is onderscheiden met de
Bene Merenti medaille van paus Leo XIII en
hij was aanwezig op het Mentana herdenkingsfeest in 1892 te Utrecht.
Als beroep gaf hij bij de inschrijving in 1867
dagloner op en hij tekende met een kruisje.
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Merenti medaille onderscheiden. Hij is aanwezig in Utrecht op het 25-jarig herdenkingsfeest
van de slag bij Mentana.
Jan bleef ongehuwd en woonde en werkte op
het eind van zijn Ieven in Vleuten, waar hij in
1911 overleed. De laatste jaren ontving hij
geldelijke steun van het zouavenondersteunigsfonds. Zijn broer Gerrit trouwde met Gerrigje
de Kruyf en stichtte een gezin te Houten.
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Uitnodiging voor het Mentana herdenkingsfeest te Utrecht
(collectie Zouavenmuseum Oudenbosch)

Zijn ouders Wouter van Zeijl en Hendrica
Jansen, waren beide afkomstig uit Jutphaas.
Johannes had twee oudere zussen. Maria die
op 21-jarige leeftijd in 1852 overleed en
Jacoba, die getrouwd was met Willem van
Wijk. Vier andere broers en zussen stierven
op jeugdige leeftijd. Na de dood van moeder
Hendrica in 1850 hertrouwde vader Wouter
met Grietje van Kouwen. Johannes Hendrikus
bleef ongetrouwd en overleed op 24 april 1899
te Utrecht.
Jan Wieman wordt 24 juli 1845 te Houten
geboren uit het echtpaar Willem Wieman en
Jaantje van Maurik. Jan is zouaaf geweest
van 9 december 1868 tot en met de val van
Rome op 20 september 1870. Hij tekende
zijn inschrijfpapieren met een kruisje. Op dat
moment heeft hij als woon en verblijfplaats
Odijk. Hij diende in het eerste bataljon van
de tweede compagnie.
In 1892, hij woont dan in Stein bij Gouda,
werd hij door paus Leo XIII met de Bene
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Zouaven die geboren zijn te Werkhoven 20
en Bunnik
Gijsbert (!Jsbrand) de Vreden geboren
17 maart 1844 te Werkhoven is pauselijk
zouaaf geweest van 24 november 1866 tot
26 oktober 1868. Hij nam dee) aan de Veldtocht van 1867 en aan de slag bij Mentana,
waarvoor hij door paus Pius IX is onderscheiden met het Mentana kruis. Gijsbert werd in
de pauselijke dienst al snel overgeplaatst naar
de artillerie. In 1892 was hij in Utrecht op het
25-jarig herdenkingsfeest aanwezig. Hij heeft
bij de inschrijving als beroep schipper opgegeven. Zijn ouders Gerrit de Vreden uit
Werkhoven en Dirkje van Dieten uit Wijk
bij Duurstede waren in 1829 te Werkhoven
getrouwd. Zij kregen twee jongens en vier
meisjes die allen in de regio trouwen.
Gijsbert zelf trouwde binnen een jaar na terugkomst uit Rome met de 21-jarige Maria van
Dijk uit IJsselstein. Ze wonen tot 1875 in
Werkhoven en verhuizen dan naar Odijk en
Bunnik, waar hun kinderen IJsbrand, Clasina,
Maria en Johanna werden geboren. Gijsbert
overlijdt te Utrecht op 18 november 1904.
Tegelijk met Gijsbert de Vreden werd Stefanus
(Steven) Zweserijn als zouaaf ingeschreven.
Hij is te Werkhoven geboren op 13 juni 1839.
Stefanus was in pauselijke dienst van 24 november 1866 tot 26 november 1868. Hij nam
deel aan de veldtocht van 1867 en aan de slag
bij Mentana waarvoor hij onderscheiden is met
het Mentana kruis . Bovendien hielp Stefanus
de slachtoffers van de cholera te Albano in
augustus 1867. Hij werd hiervoor met een
gouden medaille onderscheiden wegens zeer
menslievend gedrag. Bij terugkomst uit Rome
verhuisde hij begin 1869 naar Utrecht, waar hij
tot 1874 verbleef. Daarna was hij boerenknecht
te Loenersloot.
43

In 1892 was hij aanwezig in Utrecht op het
Mentana herdenkingsfeest. Hij woonde toen in
Amsterdam.
Stefanus was de zoon van Anthonie Zweserijn
en Maria van der Schot. Anthonie was eind
achttiende eeuw geboren in Buitenveldert. In
Werkhoven was hij kastelein in herberg De
Zwaan aan De Brink. Hij is a! in 1844 gestorven te Werkhoven. Maria, zijn vrouw, is geboren in Utrecht in 1806 en ook vroeg gestorven
in 1855 te Werkhoven, zodat Stefanus op zijn
vijftiende weesjongen was. Hij had een jongere
broer Gerrit en een zus Anthonia. Anthonia
trouwde in 1778 op 33-jarige leeftijd met
Johannes van Dam uit Bunnik. Gerrit volgde
zijn oudere broer en trad ook in pauselijke
zouavendienst.
Gerrit (Gerardus) Zweserijn 2 ' is op 20 april
1842 te Werkhoven geboren. Hij vertrok ruim
een jaar na zijn oudere broer Stefan us naar
Rome om de pause1ijke staat te verdedigen.
Hij was tweeeneenhalf jaar in dienst van

Gerrit Zweserijn kort na 1900. Hij draagt het Mentana
kruis en de gouden Bene Merenti medaille van zijn broer
Steven en de bronzen Bene Merenti medaille die hij van
pau s Leo XIII ontving bij gelegenheid van het 25-jarig
herdenkingsfeest van de slag bij Mentana (foto via Hans
van der Linden)
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11 december 1867 tot 26 juni 1870.
Gerrit trouwde te Wilnis op 20 januari 1887
met de 25-jarige Engelberta Helsdingen. Zij
gingen in Kamerik wonen, waar ze een groot
gezin kregen. Hun Ieven moet bijna ondraaglijk zwaar zijn geweest als je naar de kindersterfte in hun gezin kijkt. Wouter en Adriana
stierven toen ze een jaar oud waren. Maria
Adriana met elf, Antonius met dertien, Wouter
Anthonius met zestien en Enge1ina met twintig. Er bleven drie dochters in Ieven. Adriana
trouwde in 1917 met Cornelis van Oostwaard
uit Breukelen, Alberta Antonia in 1921 met
Jacobus van Rijn uit Maarsseveen en Maria
Adriana in 1924 met Johannes Berk. Van dit
laatste paar trouwde dochter Johanna Berk in
1946 te Zeist met Reinier van de Linden uit
Wijk bij Duurstede. Gerrit Zweserijn overleed
te Kamerik op 13 januari 1913, zijn vrouw
Engelberta te Breukelen op 9 augustus 1937.
Camelis Schippers is op 11 mei 1827 te
Werkhoven geboren. Hij trad op 2 december
1866 in dienst bij de paus en bleef dat tot
18 juni 1869. Hij nam dee! aan de Ve1dtocht
van oktober 1867 en vocht mee in de slag
bij Mentana, waar Garibaldi definitief werd
verslagen. Cornelis werd door paus Pius IX
onderscheiden met het Mentana krui s.
Cornelis gaf als beroep bij de inschrijving
landbouwer op. Zijn ouders waren Jan
Schippers en Antonia Engbrink. Zij woonden
na hun trouwen tot rond 1820 in Jutphaas,
voor ze naar Werkhoven verhuisden.
Cornelis bleef lang ongehuwd. Toen zijn collega zouaaf Johannes van Amerongen in 1887
overleed, trouwde hij op 60-jarige leeftijd
17 februari 1888 met zijn weduwe Bartje
Vervoorn. Ze woonden in 't Goy. Van 1906
tot 1909 ontvingen ze steun van het zouavenondersteuningsfonds, nadat de pastoor van
't Goy een aanbeve1ingsbrief voor hen had
geschreven. We lazen daarin dat Cornel is zijn
arm had gebroken en niet meer kon werken.
Hij overleed in de zomer van 1909 op 81-jarige leeftijd.

Tegelijk met Cornelis Schippers vertrok Jan
Gielissen uit Werkhoven naar Oudenbosch en
Brussel en vervolgens naar Rome. Jan, geboren
29 januari 1839, is twee jaar in zouavendienst
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geweest, van 2 december 1866 tot l7 december
1868. Hij nam dee! aan de Veldtocht van 1867
en werd onderscheiden met het Mentana kruis.
Hij gaf a1s beroep bij de inschrijving landbouwer op. Zijn ouders waren Christiaan Gielissen
(ook als Gielesen geschreven) en Maria van
derVelden.
Jan Gielissen trouwde op 11 ju1i 1877 te
Utrecht met Maria Neeltje Smaling. Ze kregen
een dochter Elisabeth en zoon Christiaan,
voordat Jan 10 november 1881 te Utrecht over1eed. Zijn vrouw stierf kort daarna op 7 februari 1883. Dochter Elisabeth werd maar zeven
jaar. Zoon Christiaan trouwde op 9 december
1909 te Utrecht met Everdina Vree uit
Amsterdam.
Frederikus Beemer 22 , is weliswaar 29 augustus
1842 in Langbroek geboren, maar woonde zijn
hele Ieven in Werkhoven. Zijn moeder Barbara
(Bartje) Kroonenburg uit Langbroek, was al
een half jaar zwanger, toen ze 28 juni 1842
Gedenk In uwe geheden en bij uwe
H.H. CommunH!n de Ziel van Zaliger

FREDRICUS BEEMER.
Oud-Zo uaaf en meer dan 60 jaren trouwe
Org:tni5t van de 0. L. Vr. Hemelvaartkerk
tc Werk!wven , in den gezcgenden ouderdom van 82 j:tren, voorzien van de H.H.
Sacramenten der Stcrvenden, na een geduldig lijden, overleden te Werkhov<>n
den 23sten September 1924 en den 26sten
d .a.v. op het R.K. Kerkhof aldaar begraven.
Zalig zijn de dooden, d ie in den Heer
sterven.
Mtjn God. wees mij gedachtlg en verqcet de qoede diens ten niet, die ik in het
huis var1 den Heer mijnen God bewezen
hcb.
II Esdras XIII . 141
Leg u den plicht op voor de rust mijner
Joh Chryst.
zicl te bidden.
Wij bevelen U aan, o God! de Ziel
van U wen dienaar Fredric us, opdat hij,
der wereld gestorven, voor U !eve; en
wat hij uit zwakheld in menschelijken wan del
misdeed, vergeef gii dat tn Uw alontfermende
liefde: door Christ us on zen Heer. Amen.
Mijn Jezus barmhartigheid I (100 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heill
(300 d. afl.)
HIJ RUSTE IN VREDE.
H. TH. v. HAL, ko, ter. Werkhoven •.

Bidprentje Fredericus Beemer (collectie Ina van der
Wielen)
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met Fredericus Beemer uit Werkhoven trouwde. Frederik was hun eerste kind. De bevalling
hebben ze in Langbroek afgewacht. Kort na
zijn geboorte gingen zein Werkhoven wonen
aan De Brink in het oude gerechtshuis.
Frederik werd organist in de RK-kerk. Hij is
zouaaf geweest van 28 april 1870 tot en met
de val van Rome op 20 september 1870. Bij
het herdenkingsfeest van de slag bij Mentana
in 1892 werd hij door paus Leo XIII onderscheiden met de BeneMerenti medaille. Na
zijn zouavenavontuur ging Frederik de kost
verdienen als pianoleraar. Hiervoor trok hij
te voet rond in de wijde omgeving van Werkhoven. Hij bleef ongetrouwd en stierf te
Werkhoven 23 september 1924. Hij kwam
uit een groot gezin van veertien kinderen,
drie meisjes en elf jongens, waarvan er drie
jong zijn gestorven.
Henri van Huizen, geboren in Werkhoven
op 13 april 1845, is maar korte tijd zouaaf
geweest. Hij was in pauselijke dienst van
19 mei 1870 tot en met de val van Rome op
20 september 1870. Henri kreeg van zijn
ouders als doopnamen Hendricus Herminegildes.
Zijn vader Pieter was wagenmaker en geboren
in Jutphaas. Hij trouwde te Werkhoven in 1834
met Hendrica van Hoevelaken. Henri werkte
ook als wagenmaker en timmerman
in onder andere Culemborg, IJsselstein en
Werkhoven. In 1873 verhuisde hij naar Utrecht
en trouwde er op 24 maart 1875 met de
29-jarige Alida Brouwer, weduwe van Joseph
Terlingen. Ze kregen geen kinderen . Henri
overleed reeds op 23 mei 1879 te Utrecht.
Alida trouwde in 1886 voor de derde keer,
nu met Valentin Weber.
Theodoris (Thea) van Rijnsoever is op
20 december 1840 te Bunnik geboren. Hij was
pauselijk zouaaf van 11 december 1867 tot
31 december 1869. Bij de inschrijving gaf hij
a1s beroep schipper op. Hij was zoon van
Johannes van Rijnsoever, geboren in Odijk en
Johanna Hendriksen, geboren in Zevenaar.
Theo huwde in 1872 met Theodora (Dirkje)
van Wiggen, die in Jutphaas is geboren
24 maart 1845. Eerst woonden zein Bunnik,
dan even in Odijk om ten s1otte in 1892 naar
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Theodorus van Rijnsoever, zouaaf van II december 1867
tot 3 1 december 1869 (foto Zouaven museum Oudenbosch)

Bidprentje Theodorus van Rijnsoever (collectie Ina van der
Wielen)

de Koningsweg in Utrecht te verhuizen. Ze
woonden daar met vier zonen en vier dochters.
Theo verscheen ter gelegenheid van zijn 86ste
verjaardag met een foto in de Katholieke
lllustratie als oud-zouaaf. De laatste tien jaar
van zijn Ieven werd hij op voorspraak van de
hoogeerwaarde deken van Utrecht financieel
door het zouavenondersteuningsfonds geholpen. Hij overleed op 21 april 1931 te Utrecht
op 90-jarige leeftijd.

Janssen en Johannes van Bemmel vanuit Wijk
bij Duurstede naar het Mentanaherdenkingsfeest geweest in 1892 te Utrecht en hij is
onderscheiden met de Bene Merenti medaille
van paus Leo XIII. Gerrit trouwde op 14 februari 1878 met Wilhelmina Christina van
Gelderen. Zij kregen een groot gezin in Wijk
bij Duurstede. (Beroemd was in rnijn jeugd het
ij s van hun zonen Albert en Gerrit van Putten.
Wij fietsten voor een ijsje van vijf of tien cent
helemaal van De Dwarsdijk naar Wijk.)

Tenslotte enkele zouaven die elders zijn
geboren en in de Kromme-Rijnstreek gingen
won en
Gerrit van Putten, geboren 11 november 1844
te Hagestein. Zijn ouders waren Adam van
Putten en Geertrui van der Gun. Zijn beroep is
slager, slachter. Gerrit is zouaaf geweest van 17
november 1869 tot en met de val van Rome 20
september 1870. Hij is samen met Hieronymus
Het Kromme-Rijngebied, 40-3 (2006)

Bij de farnilie van Frederik Beemer in
Werkhoven woonde een Duitse zouaaf in.
Het was Frans Frederik Philip Kraft 23 uit Westfalen . Hij is geboren te Brilon in Pruisen op
12 september 1833. Volgens de overlevering in
de familie Beemer werden de brieven uit Rome
van Steven Zweserijn enthousiast gelezen door
Gerrit Zweserijn, door Frans Kraft en door
46

Frederik Beemer en dit leidde er toe dat ze
achtereenvolgens aile drie als zouaaf naar de
paus gingen. In 1867 vertrok Frans vanuit
Werkhoven naar Brussel voor de keuring.
Hij had een aanbeveling van de pastoor van
Werkhoven bij zich. Hij was zouaaf van
23 november 1867 tot en met 2 juni 1870. Hij
woonde ook na zijn zouaventijd in Werkhoven
bij de familie Beemer en wei tot de zomer van
1888, daarna verhuisde hij naar Veghel.
In Odijk trouwde 16 februari 1872 August
Drossert 24 met Jansje Brouwer, de weduwe van
Evert van Beek. August is geboren 29 november 1842 te Kranenburg (Pruisen), zijn moeder
was Gertrude Drossert. August is zouaaf
geweest van 12 januari 1868 tot 13 januari
1870 en op 7 april tekende hij voor een tweede
periode bij . Deze periode eindigde met de val
van Rome op 20 september 1870.

Frederik Beemer en Frans Kraft poseren in Rome (foto
Zouavenmuseum Oudenbosch)

Het Kromme-Rijngebied, 40-3 (2006)

August en Jansje woonden aanvankelijk in
Odijk. Later verhuisden ze naar Bunnik, waar
Jansje in 1897 overleed. August was op het
Mentanaherdenkingsfeest van 1892 te Utrecht
en is onderscheiden met de Bene Merenti
medaille van paus Leo XIII.

Enkele samenvattende slotopmerkingen
1. Paus Pius IX heeft met zijn zouavenleger
gestreden voor een zaak die in de internationale politiek niet houdbaar was. De bevolking van Rome en omgeving wilde dee!
gaan uitmaken van een moderne Italiaanse
eenheidsstaat en niet Ianger onderdeel zijn
van een door de paus geleide Kerkelijke
Staat. De plaatselijke bevolking ervaarde het
zouavenleger eerder a1s een vreemde bezettingssmacht dan als een beschermingsleger.
De sympathie van de bevolking ging uit naar
Garribaldi en zijn roodhemden . Grote groepen uit het gewone volk van Rome
sloten zich spontaan bij zijn bevrijdingslegertje aan. Ook na 1870 zijn er geen
aanwijzingen dat de bevolking van Rome
terugverlangde naar een pauselijke staat.
2. Opvallend is de grote inbreng vanuit
Nederland in het pauselijke Ieger, immers
3.200 van de 11 .000 zouaven kwamen uit
Nederland. Een verklaring hiervoor is de
populariteit van de paus bij de Nederlandse
katholieken. In 1853 heeft hij hen weer bisschoppen gegeven via het opnieuw instellen
van de kerkelijke hierarchie en de bisdommen in de RK-kerk van Nederland. Ook de
emancipatiestrijd van de Nederlandse katholieken in de tweede helft van de negentiende
eeuw heeft een rol gespeeld. In deze zouavenstrijd konden de katholieken van
Nederland zich uiten. De katholieke zuil
vormde in deze strijd een front: de priesters,
de katholieke intelligentsia, de katholieke
pers, het kerkvolk. Het was een grote eer
voor de Nederlandse katholieken om zouaaf
te zijn, er was in de katholieke zuil geen
kriti sche noot ten aanzien van het zouavenleger, zoals die er in die tijd wei was bij de
Nederlandse protestanten en liberalen en in
de internationale politiek.
3. De Nederlandse zouaven (ook die uit de
Kromme-Rijnstreek) zijn praktisch allen van
eenvoudige afkomst. Ze komen bijna aile47

maal uit de boeren- en arbeiderswereld.
In het Kromme-Rijngebied zijn het vooral
boerenknechten, daggelders en handarbeiders als bouwvakkers, bakkersknechten,
schippers en kleermakersknechten. Zeker
op economisch gebied hebben de zouaven
weinig te verliezen. Ze krijgen onverwacht
een kans op avontuur en een heldendaad.
Bovendien zijn ze ongetrouwd en in een aantal gevallen weeskind of is een van hun
ouders overleden, waardoor ze vanuit een
zekere ongebondenheid kunnen kiezen voor
het zouavenbestaan.
4. De motivatie van de Nederlandse zouaven is
naast het zoeken naar avontuur uitgesproken
religieus. De werving geschiedt vanuit de
parochiekerken door de geestelijken. De zouaven strijden voor de zaak van de paus en dat
ligt helemaal in het verlengde van de zaak
van God . Het is hun vaste overtuiging dat
een gesneuvelde zouaaf, zoals bijvoorbeeld
Pieter Jong uit Lutjebroek, rechtstreeks naar
de hemel gaat en het eeuwige leven ten deel
zal vallen. Bovendien ontvangt iedere zouaaf
regelmatig van de paus bij een audientie een
aflaat, ook voor de familie. Er is zelfs sprake
van een voile aflaat die werkt tot in de derde
graad van de familie. Iedere zouaaf heeft
deze aflaat ontvangen voor zijn deelname
aan het pauselijk Ieger.
5. Na hun terugkeer uit Rome blijven de zouaven bijzondere personen in de katholieke
kerk van Nederland. Er hangt iets heiligs of
minstens iets bijzonders rond hen. Ze worden in hun verdere leven geeerd en gerespecteerd in de katholieke gemeenschap. Zo krijgen ze in hun zouavenkostuum een ereplaats
bij processies in hun parochiekerk en worden
ze altijd speciaal welkom geheten bij kerkelijke feesten en bijeenkomsten. En na hun
dood wordt hun kist met de pauselijke vlag
omwikkeld als ze worden begraven.

* Theo van Amerongen ( 1942) groeide op aan
De Dwarsdijk te Cothen. Hij woont te Arnhem
en werkte tot voor kort als theoloog aan de
Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.
Hij is onder andere geinteresseerd in de
geschiedenis van zijn geboortestreek.
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No ten:
1. lk kwam dit tegen in dee! Ill van: Dr. G.J . van
Amerongen , Genealogie "Van Amerongen", Haarlem
1994 (uitgegeven in eigen beheer). In vier delen worden 18 geslachten "Van Amerongen" door hem uitgewerkt.
2. Wim Zaal, De vuist van de paus. De Nederlandse zouaven inltalie 1860-1 870, Nieuwegein 1996 (2e druk).
Een studi e waarin naast de hero"iek van de zouaven ook
de heldenmoed van de Italianen, di e vochten tegen de
paus en de zouaven , goed naar voren komt. Een echte
hagiografie van de Nederl andse zouaven is het boek
van broeder Chri stofoor, Vir het epos der 3000
Nederlandse Zouaven , Nijmegen 1947. Een goed
overzicht biedt: P. van Essen, Voor Paus en Koning.
Een korte geschiedenis van de Nederlandse zoua ven ,
1860-1 870. Een uitgave van de Stichting Nederlands
Zouavenmuseum Oudenbosch 1998.
3. Naast de wervi ng van zouaven waren er in ons land
ook grote financiele hulpacties voor paus Pius IX. Het
katholieke dagblad De Tijd coiirdineerde deze inzamelingsacties 'voor de bedreigde paus, die wegens misdadige roof van zijn staat - in nood verkeerde', zoals de
redactie in een open brief aan de Allerhei ligste Vader
opmerkte. Zie Nic. Schrama, Dagblad De Tijd 18451974, Nijmegen 1996, p. 66. 'Met guldens en rij ksdaalders' werd met enkele acti es meer dan een half miljoen
gulden voor de paus bijeengebracht.
4. Pater Cornelis de Kruijf is in 1813 te Soest geboren als
zoon van de chirurgij n Theunis de Kruijf. Hij werd in
1843 priester gewijd en kwam in 1851 werken in de
parochiekerk van de H. Augustin us te Amsterdam.
Over hem is een kleine biografie geschreven door F.
Spoorenberg, Pater Corne lis de Kruijf de vader der
Hollandsche zouaven 1813- 1874, 's Hertogenbosch
1930.
5. Wim Zaal, De Vuist, p. 76.
6. Uit de biechtspiegel die in het Zouavenmuseum in
Oudenbosch in copievorm te verkrijgen is.
7. Dagblad De Tijd 22 oktober 1867. Hier geciteerd uit
Nic. Schrama, p. 67.
8. Wim Zaal, De Vuist , p. 108.
9. L.J. Rogier erkent in 1953 als een van de eerste katholieken in Nederland dat de zouaven voor een verloren
zaak hebben gestreden. Hij concludeert dat het pontificaat van Pius IX 'in politieke zin een grate mi slukking
is geworden'. Zie: L.J. Rogier en N. de Rooy, In vri}·
heid herboren. Katholiek Nede rland 1853-1 953, Den
Haag 1953, p. 131 e.v.
10. Deze brief komt uit het Archief van de fraters van
Ti lburg en is geschreven door Mauritius en gedateerd
'Mentana november 1867'.
11 . Het Mentana kruis is een onderscheiding door paus
Pius lX , verstrekt om de overwinning bij Mentana
te herinneren. Zie de pauselijke brief hierover van
14 november 1867. Beschrij ving van de onderschei-
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ding: Een Gri eks krui s met een medaillon in het
midden. Zilver voor offi cieren en nieuw zilver voor
soldaten. Beeldzijde: op de armen van het krui s: PlUS
PP (Patrimonium Petri) 1867 en in het medaill on rond
het pauselijk wapen van gekrui ste sleutels en tiara:
FIDEl ET VlRTUTI. Keerzijde: in het medaillon een
kruis op een kroon van olijfbl aderen met het opschrift:
HINC VICTORI A. Het lint: witte zijde met twee
verti cale hemelsblauwe banen.
12. Godfri ed Bomans, Beminde Gelovigen, Bilthoven
2l ste druk 199 1, pp. 54-55.
13. De persoonsgegevens van de zouaven uit de KrommeRijnstreek komen van het Zouavenmuseum in Oudenbosch, waar de Brusselse in schrijfpapi eren van de
Nederlandse zouaven worden bewaard en een uitgebreide documentatie aanwez ig is. Vi a Genlias en de
website www.genealogiezuidoostutrecht.org heb ik vee!
persoonlijke data van de zouaven kunnen controleren
en waar nodi g verbeteren. De Brusselse data zijn nogal
eens onnauwkeuri g en onvo ll edi g. Ook de fa mili ebanden vond ik via deze websites of via de archieven
van de Burgerlijke Stand in het Streekarchivari aat
Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug te Wijk bij
Duurstede en in Het Utrechts Archief. Voorts had ik de
beschikking over de presenti elij st van de deelnemende
zouaven aan het herdenkingsfeest in 1892 te Utrecht
(Zouavenmuseum in Oudenbosch).
14. De geschi edeni s van de farnili e Scholten heb ik doorgesproken met de kleinzoon van Peter Chri sti aan,
geboren in 1920 te Utrecht , de heer Cornel is Herman
Scholten. Een famili estamboom staat op de website
www.aj ongerius.nllscholten.html.
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I 5. Gegevens over Everhard komen van een aantekening
op zijn inschrijfpapi eren die in Oudenbosch zijn.
16. Gerard Kosterman via de genea logie-site famili e Van
der Linden {http://home.wanadoo. nl/hans-rina).
17. Aan Andries van Batenburg is uitgebreid aandacht
besteed in een artikel in het blad van de Histori sche
Vereni ging Vleuten-De Meern Haarzuilens (5-1 , 1985,
292-302), door zijn achterkleinzoon Albert Lemmens
Jr. onder de titel: Andries van Batenburg en de pauselijke zouaven.
18. Broeder Chri stofoor, Uit het epos der 3.000, p. 158.
19. Tnfo nnati e is verstrekt door de afdeling Tnlichtingen en
Onderzoek van het Drents Archief te Assen.
20. De gegevens van de zouaven uit Werkhoven zijn aangevuld door Johan van Impelen. Hij beheert het archief
van Ina van der Wi elen, die in de negentiger jaren van
de twinti gste eeuw gegevens verzamelde over de zouaven uit Werkhoven.
2 1. Zie voor genealogische gegevens over GetTit Zweserijn
de website van de famili e Van der Linden. Gerri t is de
overgrootvader van Hans van der Linden, de beheerder
van de site.
22. De gegevens van Frederiku s Beemer zijn verzameld
door Ina van der Wielen. In haar nalatenschap zit een
aanzet voor een publikatie over Frederik. lk mocht via
Johan van Impelen hi ervan gebruik maken.
23. De gegevens over Frans Kraft ontving ik via Johan van
lmpelen.
24. August Drossert kwam ik op her spoor via de naamlij st
der pauselijke zouaven, die het Mentanafeest te Utrecht
hebben bij gewoond.
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Een soldaat op bet hazepad
Anton van Schip *
In zijn gedicht: 'Als de ziele Juistert', getuigt
Guido Gezelle van zijn geloof dat als we ons
verdiepen in zelfs de kleinste dingen, deze ons
een verhaal te vertellen hebben: ook het kleinste dan: 'ook taal en teken heeft'. Aan deze
woorden moest ik denken toen ik de vondst
bestudeerde, die mijn neef Adrie Miltenburg
gedaan had. Deze belde me met het bericht dat
hij een stuk oud roest gevonden had, waarvan
hij dacht dat het een deel van een geweer was.
Hij was dat in Odijk tijdens het omzetten van
baggerspecie met zijn graafmachine tegengekomen. En nou wilde hij graag weten wat voor
soort geweer dat was.
Het stuk verkeerde in deplorabele toestand.
Het ijzer zat vol met grote roestplekken en het
hout dat er nog aan zat was verzadigd van
water. Dit kwam, doordat het uit natte modder
opgedolven was. Adrie had het vervolgens
voorzichtig afgespoeld met water en daarna
opgeborgen in een plastic buis met schoon
water, om te voorkomen dat het hout door uitdrogen uit elkaar zou vallen. Daar had hij heel
goed aan gedaan.
In eerste instantie werd actie ondernomen
om het fragment te conserveren. Eerst liet ik
daartoe het hout geleidelijk aan uitdrogen.
Daarna werd het gehele stuk gelmpregneerd
met paraffine van 70-800C, om het gedroogde
hout meer samenhang te geven en de roestplekken te stabiliseren. Het resultaat daarvan
ziet u op foto I. En toen was het tijd om het
stuk nader te bestuderen en te determineren.
Het was, getuige de constructie, zonder twijfel
een gedeelte van een geweer. Het mechanisme
ervan bleek nog geheel aanwezig, met uitzon-

dering van de grendel, die ontbrak. De korrel,
het gedeelte van het vizier aan het eind van de
loop, was beschadigd en ontregeld, doordat
deze niet meer in een Iijn was met het voorste
gedeelte ervan (zie foto 2). Van de kolf was
een groot gedeelte in het water weggerot. Aan
de zijde van de trekker, op foto I de rechterzijde, was nog een gedeelte ervan aanwezig, dat
eindigde in een duidelijk breukvlak. Daar was
kennelijk het achterste gedeelte van de kolf,
het wanggedeelte, niet weggerot, maar afgebroken. Een gedeelte van het oppervlak van de
loop bleek nog in zo goede staat dat een daar
ingeslagen nummer, voor een deel (?), te Iezen
bleek: 44D42.
Over bleef nu nog het vinden van een antwoord op de vraag van Adrie wat het voor
type geweer was. Toen hij het stuk vond was
al duidelijk dat het bij dit fragment om een
gedeelte van een geweer ging dat met de hand
vergrendeld moest worden. Op grond van de
boring van de loop, iets minder dan 8 mm,
kon vastgesteld worden dat het om een geweer
voor militair gebruik moest gaan, dat, zeer
waarschijnlijk, uit de Tweede Wereldoorlog
stamde. Maar daar bleef het bij .
Daarom de computer er maar eens bijgehaald
en Google geraadpleegd. Daar bleek dat de
Amerikanen toen een geweer in gebruik hadden, de Garand, ook wei MI genoemd, dat
zichzelf na ieder schot automatisch herlaadde
en vergrendelde. Daarom kon het geen
Amerikaans Jegergeweer zijn. Dit had een
geheel andere constructie. Het kon ook geen
Engels geweer, een Lee Enfield zijn, hoewel
ook dit type met een grendel herladen moest

Foto I. Het geweerfragment na conservering (Foto Rob van Schip)
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worden. Maar ook dat geweer had
een van de vondst afwijkende constructie.
Onder het trefwoord Mauser was
het echter raak: daar stond een
plaatje van een vuurwapen (zie
foto 3) dat al de kenmerken had
van het gevonden fragment. Op grond van de
lengte van de loop, 60 em, was het fragment
nog nader te typeren als het restant van een
Mauser KAR (van karabijn) 98 (naar het jaar
1898! waat·in dit type voor het eerst geproduceerd werd.) Bleef natuurlijk nog de vraag hoe
dit fragment in de modder beland was en waarom er aileen maar een gedeelte van dat geweer
gevonden was. En waarom was het zo toegetakeld?
Bij navraag bij rnijn neef naar de herkomst van
de baggerspecie vertelde hij dat deze heel
waarschijnlijk uit de Kromme Rijn kwam en
wei waar deze ter hoogte van Odijk langs de
A 12 stroomt. Nu heeft de A 12 de bijnaam van
het 'Hazepad' omdat vee) Duitse militairen
deze weg gebruikten om aan het eind van de

Foto 3. Mauser K98 (Foto Michael Starega)

laatste oorlog terug te gaan naar Duitsland, al
dan niet in het bezit van een Hollandse fiets.
Het aardige is nu dat waarschijnlijk ook het
stuk Mauser getuigt van deze vlucht. De sporen op het fragment vertellen de aandachtige
waarnemer namelijk het volgende. De rnilitair
die het in bezit had heeft het geweer onklaar
gemaakt door het achterste gedeelte, het wangstuk van de kolf, eraf te slaan. Daarvoor of
daarna had hij de korrel van het vizier, waarschijnlijk ook door een flinke mep op het
wegdek van het Hazepad ontregeld. Ook heeft
hij de grendel uit het geweer gehaald en deze
los van de rest (ook in het water?) gegooid.
Daardoor had hij alles gedaan wat in zijn
macht lag om te voorkomen dat vriend of
vijand zijn geweer als vuurwapen zou kunnen
gebruiken.
Er zou nog een verhaal te vertellen zijn,
natuurlijk. Namelijk het verhaal dat dit fragment zelf zou kunnen vertellen: aan welke
fronten het dienst gedaan heeft; wie zijn eigenaren waren; wat er van hen geworden is; of
en zo ja, hoeveel , mensen er door het gebruik
ervan gestorven zijn. Op al die vragen zullen
we echter, hoe goed we ook naar het fragment
'luisteren' nooit een antwoord krijgen.
Tenslotte is een geweer maar een stom ding!

* Drs. A.S.M. van Schip is secretarispenningmeester van de Archeologische
werkgroep 'Leen de Keijzer'. Hij was tot
voor kort werkzaam als psycholoog.
Literatuur:
http://mauser98k.internetdsl.pl/indexen.html Michael
Starega

Foto 2. Het beschadigde vizier (Foto Rob van Schip)
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Piet Heijmink Liesert, goedmoedig genealoog en
chroniqueur uit Schalkwijk
Norma Mulder*
'Founding fathers' van de jubilerende historische vereniging.
Hoe komt iemand ertoe zich een Ieven lang
in te zetten voor de geschiedeni s van het
Kromme-Rijngebied? Tijd dus voor een
gesprek met deze onvermoeibare onderzoeker;
op naar de Jhr. Ramweg in Schalkwijk, waar
Piet met zijn vrouw Jo een gezellig huis
bewoont aan de Schalkwijksewetering met
een weids uitzicht op de boerenlanden rond
Schalkwijk. In het Ruisdaellandschap waar de
bezoeker in dit gastvrije huis van kan genieten,
is in de verte aan de 1age horizon de toren van
Everdingen te zien.
En vrijwel onmiddellijk vallen we midden in
de roemruchte geschiedenis van Schalkwijk,
want als Piet aan een Jhr Ramweg woont, gaat
hij natuurlijk onmiddellijk op zoek naar de
persoon Jonkheer Ram.

Piet Heijmink Liesert in juni 2003 voor het oude gemeentehuis aan de Jonkheer Ramweg 5 in Schalkwijk

Voor iemand die op zijn vijftiende absoluut
niet wist wat hij wilde worden, heeft Piet
Heijmink Liesert een boeiende loopbaan
gehad. In Schalkwijk kent iedereen hem, vanwege de ve1e besturen waarin hij voorzittersdan wei secretarisfuncties vervulde dan wei als
'geschiedschrijver' van Schalkwijk. Er zullen
weinig mensen te vinden zijn die meer van de
geschiedenis van Schalkwijk weten dan Piet
Heijmink Liesert. Geen wonder dat hij zich
samen met Leen de Keijzer vrijwel direct na
de oprichting op 29 maart 1966 aansloot bij
de Historische Kring Tussen Rijn en Lek en
de regio dus uitbreidde met Houten, 't Goy,
Schalkwijk en Tull en 't Waal. Samen met de
Bunnikse wethouder Jan Oostendorp en Prof.
Cees Dekker kun je Leen de Keijzer en Piet
Heijmink Liesert rustig rekenen tot het kwartet
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Het begint bij nieuwsgierigheid en bij oom
Arnold
Piet vertelt dat de straat genoemd is naar
Adriaan Ram, ambachtsheer van Schalkwijk,
die leefde van 1599 tot 1663. Hij werd in 1634
eigenaar van de ridderhofstad Schalkwijk. Ook
in Schalkwijk was in 1580 de reformatie ingevoerd en dus de katholieke eredienst verboden.
De inwoners van Schalkwijk echter hechtten
zeer aan hun katholieke geloof en trokken zich
tot 1609 weinig aan van het verbod. In dat jaar
werd de kerk definitief aan de hervormde
gemeente toegewezen. Adriaan Ram, die ook
katholiek was gebleven, bood ruimhartig de
ronde toren van zijn kasteel aan als schuilkerk.
Uit de hele omgeving kwamen de katholieken
naar de kasteeltoren. In 1651 is er zelfs een
heus gevecht ge1everd tussen de gelovigen en
de mannen van maarschalk Johan Strick van
Linschoten, die vanuit het Utrechtse was
gestuurd om de katholieken tot de orde te
roepen. De 'slag' werd door de Schalkwijkse
katholieken gewonnen, maar Adriaan Ram en
zijn vrouw werden a1s straf gevangen geno52

men. Ram werd voor 10 jaar uit Het Sticht
verbannen en de kasteeltoren/schuilkerk moest
tot de grond toe afgebroken worden . Hij vestigde zich later in Culemborg, waar hij ook overleed. In het nog altijd katholieke Schalkwijk is
hij door de eeuwen heen als een verdediger van
het katholieke geloof vereerd.
'Zo'n spannend verhaal zit er achter een straatnaam; vee] mensen vragen zich daarbij niet af,
hoe die naam daar komt. Dat doe ik dus wei en
dat heb ik eigenlijk ook altijd gedaan' , vertelt
Piet. 'De belangstelling voor geschiedenis komt
uit de familie van vaderskant. Voor mij is vooral oom Arnold, die in het onderwijs werkzaam
was, belangrijk geweest. Hij heeft mij enthousiast gemaakt en me Iaten zien hoe boeiend
het is je in het verleden te verdiepen, maar
tevens hoe waardevol kennis van het verleden
is voor het heden. Er zijn wijze lessen te leren.'
Petrus Maria Heijmink werd in 1936 in Schalkwijk geboren als zoon van de Schalkwijker
Adriaan Heijmink en de West-Friese Vera
Vriend. Hij bezocht daar de kleuterschool, de
Henricusschool voor lager onderwijs en het
voortgezet lager onderwijs. Piet: 'Ik wist toen
echt niet wat ik wilde worden; ik wilde in ieder
geval niet in het boeren- of tuindersbedrijf werken. Ik ben toen eerst naar het voortgezet Jager
onderwijs gegaan en later naar de Martinusmulo in Utrecht. Maar ja toen wist ik nog
steeds niet wat ik worden wilde. Mijn vader
was het zat en heeft toen met een kennis, Anton
Mulder, destijds directeur van de St.
Willibrordus Verzekeringsmaatschappij , geregeld dat ik daar als klerk aangenomen werd.
Hij vond het tijd worden dat ik eens wat ging
verdienen. Van 1954 tot 1956 heb ik daar
met vee] plezier gewerkt. In '56 werd ik - net
als vele jongens toen - opgeroepen voor militaire dienst, waar ik nooit een hekel aan heb
gehad. Ik heber veel geleerd en vee] gelachen.
AI met al bracht ik het bij de artillerie tot
wachtmeester, met de functie van foerier. Maar
daarna moest ik weer op zoek naar werk. Ook
toen was het lot mij gunstig gezind. Want de
gemeentesecretaris, die de vader was van een
vriend, verzocht me te solliciteren naar een
baan als gemeente-ambtenaar. Hij had zelfs al
een conceptbrief voor mij klaar. Ik heb wel
eens gehoord dat de andere leden van de sollicitatiecommissie nog wat gesputterd hebben,
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maar ik werd toch aangenomen. En ik heb er
nooit spijt van gehad. Afwisselend werk en aile
archieven bij de hand, dus ik kon mijn hobby:
de geschiedenis, volop uitoefenen.'
Piet voelde zich als een vis in het water in de
functie van gemeenteambtenaar van niet aileen
Schalkwijk , maar ook nog van Tull en 't Waal.
En hij zegt gekscherend: 'Kom er vandaag nog
eens om, een ambtenaar die tegelijkertijd twee
gemeenten dient!'
Alles van de geschiedenis van Schalkwijk en
omgeving boeide hem. Het zoeken in de originele archiefbronnen was en is een spannende
bezigheid. Hij voelde zich af en toe net een
detective. Begin jaren '60 verschenen ook de
eerste publicaties van zijn hand, over de mooie
Michaelkerk bijvoorbeeld, waar zijn vader
koster was.
De gemeentearchieven waren al vrij snel niet
meer toereikend voor Piets nieuwsgierigheid.
Voor een aantal zaken moest je in Het Utrechts
Archief zijn. Gelukkig was het archief toen op
zaterdag opengesteld. Dus fietste hij zaterdags
regelmatig naar Utrecht om daar onderzoek te
doen. 'In die beginjaren '60', herinnert Piet
zich, 'bezocht een heel ander type onderzoeker
het archief dan tegenwoordig. Nu zijn het
voomamelijk wat middelbare en oudere mensen die stamboomonderzoek doen, destijds
waren het vooral wetenschappers die artikelen
of boeken wilden schrijven. Ik heb in mijn
Ieven, vind ik, vee] geluk gehad met de toevallige ontmoetingen. Zo kwam ik in het Utrechts
archief Prof. dr. W. van Iterson , historicus uit
Zeist, tegen. Ik kwam met hem in gesprek en
toen hij hom·de wat ik wilde onderzoeken,
bleek hij bereid mij wegwijs te maken in
archiefzaken . Hij is voor mij echt een geweldige mentor geweest. Overigens bleek ik niet de
enige gemeente-ambtenaar met deze hobby,
want Leen de Keijzer, ook werkzaam bij de
gemeente Houten, was eveneens een verwoed
amateur-historicus. Hij hield zich vooral bezig
met de archeologie van Houten en omgeving.
Ik denk dat we wei tien jaar vrijwel elke zaterdag samen naar Het Utrechts Archief gefietst
hebben.'

De Historische Kring Thssen Rijn en Lek
Begin 1966 hoorden de twee amateur-historici
uit Houten en Schalkwijk dat onder Ieiding van
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Jan Oostendorp, wethouder in Bunnik en Cees
Dekker, historicus en archivaris uit Odijk, een
echte historische kring was opgericht voor
Bunnik, Odijk en Werkhoven. De eerste lezing
van de gloednieuwe vereniging in kasteel
Beverweerd was een enorm succes en werd ook
bijgewoond door Piet en Leen. Zij besloten te
vragen of zij als 'Houtense tak' konden aansluiten . Het werkgebied zou dan het KrommeRijngebied zijn, histori sch, landschappelijk en
bestuurlijk een natuurlijke eenheid.
Jan Oostendorp en Cees Dekker vonden het
een goed idee, mits Leen en Piet zelf !eden gingen werven in hun regio . Dat lukte prima. De
aansluiting van Houten, 't Goy, Tull en 't Waal
en Schalkwijk werd snel geregeld en in oktober
1966 werd Piet lid van het voorlopig bestuur
van de Historische Kring, die inrniddels de officiele naam 'Tussen Rijn en Lek' had gekregen.
Op 12 januari 1967 werd hij offici eel bestuurslid en secretaris. Die functie heeft hij uitgeoefend tot 1972. Toen moest hij helaas om
gezondheidsredenen een aantal van zijn
bestuurlijke taken opgeven. Want intussen was
het in Schalkwijk en wijde omgeving bekend
dat je aan Piet Heijrnink Liesert een geweldig
actief, enthousiast en bekwaam bestuurder had.
Zo'n twaalf organisaties hadden a! een beroep
op hem gedaan en hem bereid gevonden zich in
te zetten. Zo is hij vanaf 1946 tot heden lid van
de fanfare 'St. Caecilia' te Schalkwijk en was
hij van 1966 tot 1971 secretaris daarvan. Hij
vervulde 47 jaar lang allerlei functies voor zijn
parochie, van hulpkoster en collectant tot zelfs
voorzitter van het kerkbestuur. Dat was in die
tijd niet de pastoor. In dit bestuurstijdperk werden twee restauraties aan de kerk uitgevoerd,
waaronder aile gebrandschilderde ramen.
Daarvoor ging hij onder meer 23 keer naar de
glazenier in Tilburg om over de uitvoering te
overleggen. Verder was hij in de periode 19621972 secretaris/penningmeester en mede-organisator van de avondvierdaagse te Schalkwijk.
In de periode 1964-1970 werd op hem een
beroep gedaan in verband met de ziekte van de
secretaris om het secretariaat van het
Waterschap Schalkwijk waar te nemen. In die
hoedanigheid stelde hij ook de begrotingen en
de jaarrekeningen op. Vanaf 1974 was hij gedurende 22 jaar bestuurslid van de Landelijke
Vereniging voor Kleine Kernen, waarbij hij de
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financiele adrninistratie verzorgde en de ledenadministratie bijhield. Maar zelfs als je Piet
Heijrnink Liesert heet is dat een beetje teveel
van het goede. Piet besloot na een aantal hectische jaren zijn bestuurlijke taken te rninimaliseren en zich te richten op een paar speerpunten :
het historisch onderzoek en de muziek. En last
but not least zijn echtgenote Jo met wie hij in
december 1961 getrouwd was en die haar echtgenoot de eerste tien huwelijksjaren weinig zag.
Een trouw en actief lid van de vereniging is hij
tot op heden gebleven, zoals ook blijkt uit de
vele artikelen die hij schreef voor het tijdschrift
over met name Tull en 't Waal, 't Goy en
Schalkwijk. Het boek: ' 't Goy, door de eeuwen
heen' , schreef hij sam en met Leen de Keijzer a!
in 1966. In 1979 verscheen 'Schalkwijk, de
geschiedenis van een Stichts dorp' . In 1987 verscheen 'Omzien naar de 2de Wereldoorlog in
Houten, 't Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal'.
In 1986 werd door hem het boekje '80 Jaat"janfarekorps Schalkwijk' uitgegeven. De twee
meest recente publicaties zijn 'De kerk in het
midden, parochie Houten 1798-1998' en 'Een
haonderik val ruggemeters' , een inventarisatie
van het specifieke Schalkwijkse dialect'.
'Tja en dan zijn er ook nog niet gepubliceerde
boeken', lacht Piet. 'Van de gemeente Houten
kreeg ik het verzoek, om als afronding van de
eerste groeitaak, een boekje samen te stellen
over de straatnamen van Houten. Het was een
erg boeiende en interessante zoektocht de oorsprong van de straatnamen te achterhalen. Ik
heb daar erg vee! tijd in gestoken. Toen ik alle
gegevens op een rijtje had bleek het een boek
van 176 pagina's te worden. Daarmee ging ik
naar de gemeente. Die keken me echter verbaasd aan en beweerden nooit een officiele
opdracht te hebben gegeven en er in ieder geval
in 1997 geen geld voor beschikbaar te hebben.
Dat ligt dus nog in de kast. Maar wie weet
komt er nog eens een mogelijkheid het uit te
geven, opdat de burgers van deze gemeente dan
eindelijk weten waarom de 'Loerikseweg' zo
heet en dat de Prilweg een verbastering is van
'Parallelweg'. Leuke dingen om te weten.

Leisert, de goedmoedige
Het kan niet anders of deze nieuwsgierige
geschiedvorser heeft de eigen stamboom uitgeplozen. Dat moet niet eens zo ingewikkeld zijn,
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want niet zoveel mensen hebben deze
bijzondere achternaam: Heijmink Liesert.
Piet: 'In de jaren '60 heette ooze familie nog
gewoon Heijmink. Op zoek naar ooze
'roots' kwamen we al snel terecht in Duitsland
in het dorp Seppenrade. Mijn bet-overgrootvader was daar boer. De oudste zoon erfde, volgens de toenmalige gewoonte, de boerderij.
De andere zonen vertrokken op zoek naar meer
mogelijkheden naar verschillende bestemmingen, onder andere naar Nederland. Mijn overgrootvader was een van die zonen. In die late
negentiende eeuw was het net als hier de
gewoonte om de mensen bijnamen te geven.
Deze werden eigenlijk als officiele namen
gebruikt en op documenten genoteerd om het
onderscheid aan te geven met de andere familieleden. Mijn betovergrootvader had als bijnaam Lei sert, de goedmoedige. Een neef van
hem had als bijnaam Weise, de wijze. In
Nederland heeft er een omkering van klinkers
plaats gevonden en werd Leisert Liesert. Toen
ik in de zestiger jaren de gewaarmerkte Duitse
documenten in bezit kreeg waarop mijn overgrootvader als Heijmink Liesert genoteerd
stood heb ik deze familienaam officieel voor
mijn vader en diens kinderen bij Koninklijk
Besluit kunnen Iaten wijzigen'.
Wie zo'n verhaal leest moet erkennen dat Piet
gelijk heeft. Het is gewoon leuk om al deze
zaken uit te zoeken en niet aileen te weten
waar Abraham de mosterd haalt, maar ook
waar je eigen wortels liggen en aan welke
histori sch belangrijke weg je woont. Wie zo'n
spoor terug volgt, komt vee! te weten over het
Ieven en hoe de wereld in elkaar zit.
Schalkwijk mag blij zijn met zo'n bevlogen
chroniqueur. Want hoewel Piet breed georienteerd is op hi stori sch gebied, heeft toch vooral
de geschiedenis van Schalkwijk zijn grote
interesse. Piet: 'Het is ook zo boeiend hier te
wonen . Ik herinner me bijvoorbeeld dat we in
en kort na de oorlog fantastisch speelden op de
eilanden Java en Bali. Zo had de jeugd in 1940
de kunstmatige eilanden genoemd die ontstaan
waren bij het graven van het AmsterdamRijnkanaal. In de oorlog werd er niet aan het
kanaal gewerkt. Wij hadden als jongetjes een
geweldig speelterrein. Later is het kanaal
natuurlijk wei afgemaakt. Zowel Bos als Kalis
woonden in een woonboot dicht bij het werk.
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Kom daar nu eens om. Over het kanaal spraken
de Schalkwijkers zeer positief. Er is volgens
hen maar een fout gemaakt : de brug over het
kanaal naar Houten had een ophaalbrug moeten zijn, opdat de Houtenaren het kanaal niet
over konden. Ja, er was van oudsher grote rivaliteit tussen Schalkwijk en Houten. Wie had
honderd jaar geleden kunnen denken dat het
nog eens een gemeente zou worden? Als je de
autochtone Schalkwijkers nog af en toe hoort
zeggen 'Houten ? lk laat er mijn hand nog niet
dekken! of Houten? ... lk wit er nog niet begraven worden!' die kan bedenken dat hier vee!
oud zeer zit. Maar in de praktijk valt het gelukkig erg mee. Per slot van rekening ben ikzelf
ook vanaf 1962 met vee! plezier Houtens ambtenaar geweest. En het moet gezegd: vergeleken met de andere gemeenten in het KrommeRijngebied, met name Wijk bij Duurstede en
Bunnik, heeft de gemeente Houten een warm
hart voor haar geschiedenis en haar monumenten! '.
Het is te hopen dat Piet Heijmink Liesert, de
goedmoedige chroniqueur van Schalkwijk nog
vele boeiende ontdekkingtochten gaat maken
en deze dan op lichtvoetige wijze voor ons
noteert in grotere en kleinere publicaties.
En hoewel hij natuurlijk al jaren van een welverdiend pensioen geniet met zijn echtgenote
Jo, is hij altijd bereid op verzoek lezingen te
geven en groepen of schoolklassen rood te leiden in de wondere wereld van de Schalkwijkse
geschiedenis.

* N.Th. Mulder-Mulder is sinds 2003 bestuurslid van de Historische Kring Tussen Rijn en
Lek en in het bijzonder be last met public
relations. Zij woont in Wijk bij Duurstede en
werkt bij de Nederlandse Vereniging voor
Kindergeneeskunde (NVK).
Noot:
I. Het interview is in juni 2006 afgenomen . Daarna
verscheen nog het boek Houten uitgelegd, dat bij
de streek:l iteratuur achterin dit tijdschrift wordt aangekondigd (noot redactie).
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Varia
Nadere toegangen Cothen en Dwarsdijk
In 1811 werd het gerecht Dwarsdijk (of
Nijendijk) met het gerecht Cothen samengevoegd tot de gemeente Cothen. Het archief van
Dwarsdijk verhuisde naar Cothen. Gerechten
hadden zowel een bestuurlijke taak (o.a. het
heffen van locale belastingen) als een rechterlijke taak (o.a. het vastleggen van verkopingen
van land). Die twee taken zijn terug te vinden
in de archiefstukken. Van hogerhand werd in
het begin van de negentiende eeuw bevolen om
de archiefstukken zo goed als mogelijk te
scheiden. De rechterlijke archieven gingen naar
de pas opgerichte rechtbanken. Die van Cothen
en Dwarsdijk kwamen eind 1996 via het
Rijksarchief Utrecht in de gemeenschappelijke
archiefbewaarplaats van het nieuw opgerichte
Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied Utrechtse Heuvelrug in Wijk bij Duurstede
terecht. De bestuurlijke archieven bleven achter in Cothen maar kwamen eind 1995 door de
samenvoeging met de gemeenten Langbroek en
Wijk bij Duurstede ook in Wijk terecht.
De ooit aangebrachte scheiding is sinds tien
jaar in ieder geval qua bewaarplaats ongedaan
gemaakt. Dat is natuurlijk wei zo gemakkelijk
voor de meeste onderzoekers. Daarbij is de
fysieke scheiding tussen het archief van het
zogenoemde dorpsgerecht en dat van het
gerechtsbestuur in stand gebleven.
Om die fysieke scheiding in ieder geval op
papier ongedaan te maken, heb ik zowel voor
Cothen als voor Dwarsdijk elk een gecombineerde nadere toegang (inclusief index) opgesteld. Van ieder archiefstuk is een korte samenvatting, een regest, gemaakt. In de toegang zijn
de regesten in chronologische vo1gorde weergegeven. De toegang voor Cothen telt circa
4 70 regesten ( 1644-181 I) en die voor
Dwarsdijk circa 1050 (1657-1811). Het archief
van Dwarsdijk is zeker voor wat betreft de
achttiende eeuw veel completer dat dit van
Cothen. Vandam· ook het verschil in aantal
regesten.
Het archief van Dwarsdijk is ook nog om een
andere reden heel interessant. Dwarsdijk
behoorde tot de parochie Werkhoven en is rond
1800 zelfs een aantal jaren bestuurlijk met
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Werkhoven gecombineerd geweest. Het archief
telt dan ook vele zaken - onder meer kerkrekeningen - die op Werkhoven betrekking hebben.
Dit is interessant omdat het archief van het
(dorps)gerecht Werkhoven zelf grotendeels
verloren is gegaan.
Naast deze twee toegangen heb ik een toegang
gemaakt op het enige overgebleven stuk van
het archief van het voormalige waterschap
Binnenlandse Lasten der Gemeente Cothen.
Het betreft een transcriptie van de kadastrale
regi stratie van al het onbebouwd eigendom
aldaar. Dat register is opgemaakt in 1844 en
bijgehouden tot en met 1864. Het waterschap
is in 1863 opgeheven en opgevolgd door het
waterschap Het Gemeeneland van Cothen
waarvan het archief zich bevindt in het
Streekarchivariaat Rijnstreek in Woerden.
A1 de drie nadere toegangen zijn op papier en
op de computer te raadplegen in de studiezaal
van het Streekarchivariaat in Wijk bij
Duurstede:
- Regesten (dorps)gerecht Cothen 1644-1811
(NT00026_00064);
- Regesten (dorps)gerecht Dwm·sdijk of
Nijendijk 1657-1811 (NT00027_00064);
- Transcriptie kadastraal register 'Binnenlandse
Las ten Gemeente Co then' 1844-1864
(NT00033).
Ad van Bemmel

Onverwachte archiefvondst over de
Lek(dijk)
Het aardige van onderzoek in archieven is dat
je totaal onverwachts hele interessante zaken
op het spoor kunt komen. Ik ben a1 enige jaren
doende met onderzoek naar de onderhoudsgeschiedenis van de Lekdijk Bovendams
(Amerongen-Vreeswijk) vanaf circa 1200.
Vandaar ook mijn aandacht voor drie nummers
achter in de inventaris van het Stadsarchief
Wijk bij Duurstede (1300-1810) met devolgende summiere omschrijving:
• 673. Stukken betreffende den werkkring
van W. Wyborgh a1s dijkmeester van den
Lekdijk Bovendams, tweede helft der
17e eeuw;
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• 674. Stukken betreffende werkzaamheden,
door W. Wyborgh verricht aan waterwerken
ter beneficieering van den Neder-Rijn en
den IJsel , tweede helft der 17e eeuw;
• 675 . Stukken betreffende werkzaamheden,
door W. Wyborgh verricht aan verschiliende
waterwerken, 1673-1689.
In totaal gaat het om vijf archiefdozen. Toen ik
ze aanvroeg, openmaakte en de tafel meteen
vol met zand kwam te liggen, was me duidelijk
dat de stukken de afgelopen eeuwen niet of
nauwelijks waren geraadpleegd. Dat zand werd
gebruikt om de inkt te drogen. Het valt er tussenuit bij raadpleging.
Een snelie doorbladering leerde dat er van alies
tussen zat, inclusief een aantal manuscriptkaarten . Veel stukken over het onderhoud van de
Lekdijk, de aanleg van kribben onder meer bij
Rhenen, lijsten met namen van betrokken
arbeiders, verslagen van dijkmetingen, lijsten
met makers van het zandpad op de dijk, stukken aangaande de reparatie van de, tijdens de
inval van de Fransen in 1672 bij Vreeswijk en
Wijk bij Duurstede, doorgestoken Lekdijk, een
verslag van een doorgebroken dijk bij IJsselstein. Bovendien allerlei materiaal over werkzaamheden bij de Schenkenschans. Die schans
lag bij de voormalige splitsing van de Rijn en
de Waal. Wyborgh voerde daar in opdracht van
de Staten der Verenigde Nederlanden de directie over.
Kortom , meer dan genoeg reden voor een
nadere specificatie van de drie nummers. Met
toestemming van de archivaris heb ik dat
gedaan en aldus de stukken ( 1619-1691) beter
toegankelijk gemaakt. De inventaris is behalve
op de studiezaal ook te raadplegen via internet:
http://www.utrechtsarchiefnet.nl/archieven.php.
Ad van Bemmel

Nieuwe oude paal op de Lekdijk
Groot was mijn verbazing toen ik vorig jaar
december het begin van de Lekdijk Bovendams
bij Amerongen op fietste. Want bij hectometerpaal 1 stond op de kruin binnendijks een ongeveer twee meter hoge stenen paal. Ik wist
zeker dat ik die paal nog nooit had gezien 1•
Wei de andere eveneens stenen paal die, iets
terug buitendijks, al eeuwen lang het begin van
de Lekdijk Bovendams markeert. Afstappen
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De gerestaureerde, teruggeplaatste paa] aan het begin van
de Lekdijk Bovendams (foto Ad van Bemmel, juni 2006)

dus. Het ging duidelijk om een recent geplaatste, oude en gebutste paal. De paal was aan de
voet gevat in een stalen mof. Gelet op de stijl
van het hoofdstel betrof het een waarschijnlijk
achttiende-eeuwse paal. Meteen heb ik de
voorlichting van het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden gebeld. Immers, dit hoogheemraadschap gaat over de dijk. Nee, ze
wisten van niks maar ik zou worden teruggebeld door de dijkopzichter. , Ja", zei opzichter
Van der Valk, ,die paal hebben wij daar pas
neergezet en wei op z'n oude voet. Hij is zeker
twintig jaar geleden omver gereden door een
auto en daarbij afgebroken. Hij heeft sedertdien in brokken bij ons in het magazijn gelegen. Wij hebben hem opgeknapt, gelijmd en
weer teruggeplaatst." Hulde dus! Maar waar
st<iiit die paal nu voor? lk heb de afgelopen
materiaal over allerlei dijkpalen verzameld,
maar dat bevat nog geen afdoend antwoord .
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Mogelijk markeert de paal de grens van de ridderhofstad Amerongen en is het een zogenaamde 'riddermatige paal'. Wordt vervolgd.
Ad van Bemmel
Zie A.A. B. van Semmel (200 I), Historische grenspalen
in het Kromme-Rijngebied : een inventarisatie. In: Het
Kromme-Rijngebied, jrg. 35-3, pp. 37-45 plus aanvulling in jrg. 37-3 , p. 58.

Waterstanden
Hoge waterstanden zijn zowel boeiend als angstig. Al eeuwen lang worden hoge waterstanden vastgelegd. Zo ook in de wal- of beermuur

aan de Lek voor Wijk bij Duurstede. In april
van dit jaar hebben de gemeente Wijk bij
Duurstede en het Hoogheernraadschap De
Stichtste Rijnlanden in de walmuur, naast de
bestaande schaal, een nieuwe waterstandenschaal geplaatst. Op de schaal zijn de hoge
waterstanden van 1993 (7,49 meter boven
NAP) en 1995 (7,69 meter boven NAP) aangegeven. Dat is nog lang niet zo hoog als in 1926
toen het water maar liefst 8,55 meter boven
NAP stond. Yolgens rnijn vader zaliger kon je
toen als je bovenop de walmuur stond met je
hand het water aanraken.
Ad van Bemmel

De wal- of beermuur te Wijk bij Duurstede met links de bestaande en rechts de nieuwe waterstandenschaal (foto Ad van
Bern mel , juni 2006)
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Streekliteratuur
- Kasteel Heemstede
In het jaar dat de Historische Kring Tussen
Rijn en Lek veertig bestaat, is niet aileen deel
7 van de door de kring uitgegeven historische
reeks verschenen maar ook een uitgave van de
tot de kring behorende Archeologische
Werkgroep 'Leen de Keijzer'. De uitgave is
getiteld Kasteel Heemstede, de bouwhuizen
gesloopt. Een verslag van een bouwhistorisch
en archeologisch onderzoek bij kasteel
Heemstede. De werkgroep heeft drie jaar
onderzoek gedaan bij dit kasteel in Houten.
Zo zijn er bijvoorbeeld de resten van een nog
onbekende brug ontdekt. Aan de uitgave heeft
een groot aantal auteurs meegewerkt.
Specialistische hoofstukken zijn gewijd aan
onderwerpen als wandtegels, glas en aardewerk. Het boek van 112 pagina's is voorzien
van tal van illustraties in kleur.
Het is voor € 15,- (excl. € 2,- portokosten) te
bestellen via Boekhandel Wijs in Houten of
via jvanherwijnen @wanadoo.nl. Eerdere uitgaven van de werkgroep zijn: De Zure Maat
en Zorgvliet.
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- Tot in de kersentijd
Het is bijna niet voor te stellen dat een
belangrijk deel van het Kromme-Rijngebied
tot circa 1960 vol met kersenboomgaarden
stond. Ik zelf ben opgroeid tussen Co then en
Wijk bij Duurstede. Tegenover ons woonde
Gert Vernooy die door iedereen de ongekroonde kersenkoning werd genoemd omdat
hij zoveel kersenboomgaarden had, hoogstambomen natuurlijk. Gelukkig zijn er nog steeds
enkele boomgaarden waar je de verrukkelijke
Nederlandse kersen kunt eten. Enkele enthousiaste kersentelers hebben het initiatief voor
een boek genomen. Dat boek is aan het begin
van het kersenseizoen 2006 verschenen. Het
is getiteld: Tot in de kersentijd! Verleden,
heden en toekomst van de kersenteelt in de
Kramme Rijnstreek. Het telt 104 rijk gei"llustreerde pagina's. Kaartjes geven de spreiding van de kersenboomgaarden in de tijd
aan. Nostalgische foto's van de kersenpluk,
evenals recepten, ontbreken niet.
Het boek is uitgegeven door Stichting Kersenboek Kromme Rijnstreek en voor € 10,verkrijgbaar bij ondermeer de VVV Wijk bij
Duurstede en via www.kersenfestival.nl.
- Houten uitgelegd
Wat komt er allemaal bij kijken als een klein
agrarisch dorp moet uitgroeien tot een moderne woonstad? Met welke papierwinkel krijgt
men te maken? Wie nemen de besluiten?
Wanneer ging de schop in de grond? In het
jongste, in eigen beheer uitgegeven boek
Houten uitgelegd van Schalkwijker Piet
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Heijmink Liesert wordt de geschiedenis van
de Houtense groeitaak vanaf de jaren zestig
van de vorige eeuw uit de doeken gedaan. De
auteur heeft aile plannen, discussies, besluiten
en de gevolgen ervan chronologisch te boek
gesteld. Hij legde de grondslag voor het boek
door gedurende zijn lange ambtelijke loopbaan
bij de gemeente Houten een dagboek bij te
houden . Foto's Iaten de ingrijpende ruimtelijke
veranderingen in de afgelopen decennia zien.
De genaaide paperback bevat 128 ge"illustreerde pagina's en is voor € 9,50 te koop bij
Boekhandel Wijs in Houten, Kantoorboekhandel Van den Heuvel in Schalkwijk en het
Streekarchief in Wijk bij Duurstede.
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