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O' der degenen, die gehoor g.r-:.:;-. erun de oproep uan de Paus

waren acht jonge rnannen uit Genert; óén van hen was de boven3,
genoende l{artinus van Lijssel. HI wer:d geboren in Gemert op
I mei 18{l; zijn ouders waren ?eter van Lïssel en Anna 'lraria
van de venl zij hadden een boerderlj in le neel, die aígebrand.
is en cp dezelíde plaats werd herbouwd"l nu woont daar de fa-
lie Iircl, neel 85. Toên l{artinus in 1868 aLs zouaaf inge-
schreven werd, gaf hij als beroep op 'rknechtrr , Dit zal r+el
boerenknecht geweest zijn,

Hij was 1 rneter 72 Iang,h,ad- êen ovaal gezi.chtrbruine ogen,
een kleine neusreen kleine rnond en blonde haren.Ílij gaf zich
a1s vr{jwillige" op voor twee jaar. 0f, en wanreeï, en waar hij
werkelijk gevochten heeft, is niet bekenili we1 wordt van henr
verrneld, dat hil deelgenomen heeft aan schletoefeningen. In
1869 bereikten van d.e 20 door hen afgeschoten kogels 10
stuks een afstand ven 100 rneter en 10 een afstand van 200
rieter.l,ater werd dit beter en van de 12 kogels kwanen er 1al
tot 100 rneter en 15 tot lOO neter.Hjj werd toen eerste klasser.

-Db zouaven gingen gekJ-eed in een soort Turks uniforn, wï-
d.e slobbroek, jak en rode ceintuur, wat veel protest wekte.
Paus Pius IX, dle volgens !y',van Overvel-d in zijn boek 't!e go-
schiedenls van de Pauselijke zouaven Pro Petri -qeder', een be-
kwaan Paus hras, naar veel politieke blunders heeft gemaakt,
vond het uniforn prachtlg en keurde het goed.

Bij de uitzet, die i[artinus van Liisse] als zouaef ontvÍng,
treÍfen we o.a.aan; een tuniek, korte jas en broek, waarnee
hij een jaaï noest d.oen en een lange jas, die het vier jaar
noest uithouden. 3ij de ve"schil-lende wapens behoord.en o.a.
patroontassen, een kleine schop, een pistool, een sloof, een
gelÍeer net baJcnet, een dolk en een ccnplete tànt.

lVlerkwaardig is, dat ook twee trcnmelstokken met dlkke orx-
r.roelde kop tct zijn uitrusting behoorden; mogellik heeft hd bij
een of ander nuziek- pf troirmelcorps behoord.

Op 1J novenbex 1868 ontvlng h! een voorschot van J0 11res,
(f tire was {B ned.centen) I hiervan kocht hij o.a. onder-
goed., als een hemd (1, lires sO) en een onderbroek (2 llres
!O); 1 paar gchoenen (6 tires !!); slobkousen, gamelle (eet-
keteltje)1 een waszak vccr de vuile was, s chrijfgexee ds chap
enz.

-1!ls sold.ij werd aan i4.van Liissel uitbetaald 10 (italiaanse
sc) ccnton peï dagi als vrijwilliger wcrd hen een to:s}:-g ..:-
il!v'n v.rn 1J c :ntun per dag. Tot J1 dec,:r:rli:r 1B6ll waT:))1 ;'.',j!:,.



inkornsten geweest 72 lires 2J, ó.e títgt'"rL zf1 lires S2rzadat
hij toen over had lO lires 41 . In 1869 was hi; erg zuinig en
kocht hij op 1 naart een onderbroek en gp 2! augustus een
pluim, vermoedelijk voor ziin kclbak. Zijn ígoedrekening vas
dan ook op ,1 december 1869 bijna verdrievorrdigdideze bedroeg
BT lires en 25 cent.

0p 17 nei van dat iaar
ziekenhuis.

Opvallend is, dat na JC
maakt wordt van de toeslag
kas l eeg,

In het zakboekje van ]vl. yan LÏssel- wordt al-s laatste d.atum
vermeld 24 augustue 1810, op welke dag zíjn tegoed bedroeg l8
fires en )Q cenl. Ook toen vas hij in het ziekenhuis. Volgens
de gegevens, berustend bij het Algemeen Verbond van Zctuaven
Ís hij ln dienst gebleven tot 20 september 18J0' de dag dat
Rome in handen vÍef van de Gariba}disten;de zouaven r'rerden
2 dagendaarna gerepatri eêerd.

lTa zijn terugkeer in het vaderland ging hii weer terug naar
Zeeland bij Uden, vanwaar hi] twee jaar tevoren vertrokken was
or1 als zouaaf in dienst te 51aan.

Zijn óuders zijn namelijk enige jaren na de gebcorte van
lïartinus, dic de jongste was van de zeven kinderen' die zij
hadden, (2 neisjes en J jongens) naar ZeeLand verhuisd. Irit
Íe gebeurd na het jaar 1851; \^rant in mei van dat iaar is hun
zoon hendrikus in Gernert getrouwd met Catharína van Dooïent
welke bruid h1j gehaald had c,p de Stinkert ín de Sroekstraat,
(nu nr.21), waar hij ook gíng wonen na zïn trouw. Uit de
trouwakte blljkt, dat de ouders van het bruidspaar toen nog
in Gernert woonden.

i,Íartinus is nooit getrouwd geweest. Rond de eeuwr+isse1íng
woonde hlj in Zeel,and sanen met zin oudste, eveneens on6.r-
trouwde zuster ;!arjan. llaar is hij nog een tïdlang verzo"gd
geweest door Cáto en rarie Swinkels uÍt Genertrkleindochters
van bovengenoemde bïoer van l,fart inus ,I{endri kus . Vo lgens hun
verklaring hing er in het huis van onle Tinus een grote foto
of portret van hen als zouaaf gekleed. ldaar die foto of dat
portret gebleven is, kunnen ze ni-el zeggen.

Ook Drlek van I{essel, wonend in het bejaàrclenhuis alhier,
eveneens kleirlzocn van genoemde lJendrikus, heelt 1'4art,v. Lijs-

en op ! augustus was hij in het

juni 186! geen melding meer ge-
a1s vrijwilllger; missdien was de
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se.I nogo!5Ëend. Sanen net zin broer Tocn is Ïrij vaak in
Zee-Land op bezoek geweest bij hun(suiker)oori Tinus. Tlnus
zqt namelljk. goed in de slappe wa6. Hit kon snakelljk vertellen
uít zijn zouaventijd, vooral wanneer h{j een goed borre}tje op
had., en daar hield hï van, Sdzonderheden weten z{j zlchechter
niet nieer te herlnneren.

0p 11 novenrb er 1Bg2 was er een grote bijeenkonst van zova-
ven ln Utïecht bjj gelegenheid van het tri{entanaf eestrr. IIier
werd d.e slg.g van lientana herdacht, waarbij 2\ iaar geleden
door de zoi.uen eeh zware nederlaag rderd toegebracht aan de
r0.lrlbaldisten.l'{eer dan 9OO Nederlanders waren bij dit gevecht
;betvokken. Een van de neest bekende zouaven uÍt die tijd was
Pi"eter de Jong van Lutjebroek, die net de kolf van z{in ge-
weer achterelkaar zotn vijftien Garibaldisten neersloeg.

Onder d.e ruir.r 850 lledèrlandse zouaven, die voor deze her-
denking naaï Tivoli in Utrecht gekomen waren, bevond zich
ook onze l,lartinus van Lj.jssel. Hij kon d-aaï lat-r nog vol en-
thousiasne over vert el1en.

. tlij bverl-eed in Zecland op 20 januarr 1)16 in de ouderdon
van bqna 71 iaer.'ïan een andere Genertse zouaaf, Johannes l{aestr. de ?oo.ny?n een Generts burgerireester, d.ie het itlentanakruis verr,rietf
en d-e mbdaillê rrBene nerenti'r, rÍorden in het Zouaven-nuseun
in Oudelibosch nog zijn sergeantsuniforn en zijn pístooltas nJt
pátroon-t:s hcwaard.

l'. H. J. Pennings.

WEI]RSVOORSPT]U,I}TGE}I VOOR DE BOER IN VROEGER TIJNNN

-'],len l.egge de. aardapp,elen, wanneer nen wil,
ze konen Jolh niet in april.
nen drogen apri 1

is niet dêr boeren uil.
,laf r apïi] s e regen
)aar i-s hern veel aan gelegen.

- Ts april
Itreí zaL

klaar en rein
des te ninder ziJn.
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'IARTI}]US VAN IIJSSEL. ]'XN ZOU,{AI IJIII GEI{NRT A1''KOI{STIG.
Kort gófaAen ontdngen we uit de na.1r:.tenschap van Jan

Ilrners-SIits een boekje rnet een perkanenten kaft met het op-
schrifl; Reg$inento Zt uvi.

Ilet bf eek het zakboekie te zijn van l,{artinus van Lijssel ,
die te Rone a1s pauselijk zouaaf werd i.ngeschreven cp 1l no-
v- nber '1 868 .

Toen dit boekje op d.e laatste jaarvergadering d-ccr ver-
schillende personên was ingezíen, werd de vraag gesteldl lJat
zUn zouaven eigenlijk?

In het volgende artikel za1 op deze vraag een ináer uit-
voerig antwoord. gegeven woxden dan op d.ê vergadering mogelijk
was en tevebs een en ander worden verteld over l4artinus van
l,ijssel , aan wie bcvengenoend zakbockje toe behoorde'

De geschiedenis van de zouaven speelt zich' af tussen 1860
en 18?0. In ltallë Lras een strevèn .tp gang gekomen voor' de
óÉnvollring van het.land,dat el eeuwenlang in kleine staaties
was verdeeld, die vaak te lijden hadden van onderlinge ruzles
en waarnaaï ook "buitenlandse" vorsten net begerige ogen
keken.

l6n van die kleine sta"ten was de Kerkelijke Staat,w:rardoor
lloord- en Zuld-Italië geheel van elkander gescheÍden Lraren.In
'1 861 was het zover gekomen, {Et het ftalia.anse koninkïijk een
felt verd en Victor Emnanuel-tan Sardiniê tot koning werd
uitgeroepen. Alleen Rone en de Kerkelijke Staat erkenden hem
niet; zij wifden zclfstandig blijven.

Onder leiding van de vurige Garibaldi raerd toen een leger
uÍtgerust cn Rone en d.e Kerkel jjke Staat te vercveren en bij
Italiê in te lijven.

Daar Paus ?ius IX, het hoofd van de Kerkelijke Staat nlet
over vofdoende soldaten beschíkte, werd er door hem een be-
roep gedaan op do jongere katholieken j.n de wereld om hem te
konen helpen bil de ver:r:dediging van de lierkelijkc Staat.Velen
gaven aan diD oproep gehoor en vormden een leger, dat later
de naarn irzouavenrr kreeg. :,:leer dan ]000 lilêderlanders hebben
dcel u-itgemaakt van dit leger.

De naam "zouavenrr is ontleend aan rrzouawarrr een dappere
Kabylenstari, door de tr'ransen in Algiers onderL'orpen. 3ij de
olrichting bestond het zouavenrcgincnt voornamelijk uit Lr:r'an-
t LlO.


