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Veertig Jaay geleden stierf de laatste Gemertse

zoaaaf, Bert Gijsbers. Dlt geeft een goecle gelegen-
leid om nog eens de gedachte te vertevend_igen aan
d.eze groep van personen, die d.estijds d,e bllk van
de gehele katholiel:e r^rereld op ziclt r,rlsten te ves-
tlgen,

Rond het Jaar 1867 werden ult de gehele wereld
mannen opgeroeilen om vrijr.rlllig te konen strijd.en
voor het behoud van de Kerkelijlre Staato fmmers,het gevaar bestond da.b dit grondgebled met hrapen-
geweld aan d.e Paus zou r,rord.en ontnoueno

Toen in 1861 het konlnkrijk I'balie rrrerd uitge-
roepen, had de Paus d.eze staat niet erkend_ en yic-
tor Emanuel stelde alles 1n het r.rerk om zijn ge-
bietl ult te breiden. De taak om Rome aan te vallen
en in te nemen werd opgedragen aan de oud-rover-
kapitein Garibald.i, een nan rriens naam toentertijd
een d.ulvelse klank moet hebben gehad .

De oproep van de paus rtas nlet tevergeefs. Uit
vele landen, maar yooral ult trrankrijk, Be1gie en
Nederl-and loyamen mannen samen, bezield. van het
edelste idealisme,

Uit Gemert alleen al troklcen niet mlnder dan
acht dapperen naar Rome. Het valt wel te begrij-
pen d.at heel Gemert meeleefde met d.eze jonge man-
nen, waarvan waarschijnlijk de meesten nog zelden
buiten het dorp gel/eest 'wareno

Gebruik makend. van een brief die ik ontvlng
van broeder Chrlstofoor meen ik er goed. aan te
doen, een en and-er over deze acht mannen te ver-
tel-1en,

De eerste dle zich als zouaaf liet lnschrljven
hias Bert Gijsbers. Otr 10 fej:ruarl 1365 trolc hij de
wapenrok aan en streed. rulm tuee jaar lang oncler
de pauselijke banieren. Yolgens het "Kerlii;lolijeilvan 1921 1ag hij 1n Ylterbo, St loz'enzo en Bagna-
rea als militair van de 4e conpagnie van het eers-
te bataljon met regiilentsnr.lnr-rer 2215. Hij maakte



ook de slag van Mentana mee, waarin Garibaldi
yerd verslagen. Hij verwlerf a1s onderscheid.ingen
het llentana-lcruis rtFi-dei et Vlrtutlrl en de medail-
l-e rrBene ilerentlrr. Hij overle.ed als iaatste der
Gemertse zouaven in 1921. fn het rtJaarboek voor
het kathollek gez:.nr'(een ultgave van de paters van
d.e Heilige Familie te Kaatsheuve1r1951) verscheen
een artikel over hem onder d"e titel"1.rlat Bert Gijs-
bers meenaakterr . Hierbij werd door de schrijver,
broeder Chrostofoor, gebrulk gemaakt van een ko1-lektle brieven uit Rome, die zijn dochtez's schon-
ken aan het Z'ouavert-i{useum te Oudenbosch.

Johannes l{aest, de zooyL rran een Gemertse bur-
gemeester, volgd.e het goede yrr9y6eel,1 en r^rerd on-
d.er reg+ryg4tsnumnler 2+27 ingeschreven op 17 fe-bruari 1866. IIa in 1867 tot-korporaal ta zijn be-
vorclerd r+erd hij in 1859 sergeant, fn 1BT0 maaktehij d.e val van Rome mee e Ook hij verwierf het Men-
tanal.lruis en de medaille 'rBene i{erenti'r. Het Zou-
aven-I,luseum bezit nog zin sergeantsunlform en zrjnpistooltas met patroontas"

I,lartinus van Duijnhoven, een tinimermanszoon,
deed, d-ienst lran 23 februari 1867 tot ZG februiri
1q59, toen hij eervol ontslag kreeg. Ilaar op 22 ju-
Ii ..ran dat jaar nan hij opnleuw dienst en maakte-
{9 slag om Rome mee o }Iij droeg het reglmentsnummer
3725 en verl.rlerf het llentanakrui_s.

Irans(of Jan?) t,tel3er, die eveneens h.et l,lentana-
}<Iuis ontrringr cleed dlenst ond_er nummer 3854 van
16 ,maart 1867 tot ztjn eerv<1l ontslag op 26- maart
1E5g 

". Cornelis van den Acker, een Genertse \{evers-
?gor:, .lrreeg eervol ontslag t L& ruim tl.ree jaardiels-tt op 11 novenber 1869, tnaar ZB juli-187A
t::ad. hij rreer ln clienst en streed nee ii;Oens hetbeleg van Rome. Regimentsnumrner 4740" -

l{artinus van lijssel l-iet zickt in 1868 inschrij-ven en streed, tot het bitter eind.: de val_ van
Rome ln 1870"
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Jan van de Kerld:.of werd zouaaf op 19 augustus
1869(nummer 9OO1) en maakte eveneens het t6feg van
Rome meeo Zljn naam lcomt voor in de 'tCoirtrole du
Regimentrr en I'Album va,n Basse llclllen. Hierbij kan
verwezen lvorden naar het. boek ilUj-t het epos der
5O0Olr van broeder Christofoor, een ultgave vanfrDe Koepelrr 1947 " De zuster vdn Jan van de lierk-
hof was d.e belcende I'I,{inkjet', die jarenlang de
kerk van Gemert schoonhield, zoals de oucleren on-
der de lezers zlch wel zullen herinneren.

Als laatste 1n d.eze rij dient verr:el_d te r.rorclen
Jacobus Kok, die onder nummer 9086 verd lngeschre-
ven in het roemvoll-e zouaven-register op B septen-
ber 1869. Na de val van R.one moest o,rk h! huii-
waarts kerenr we tende clat verdere strijd hopeloos
was, maar terrens ztch er lyel van bevrust, gestre-
den te hebben rroor de goecle zaak.

Dat de l(erkelijke Staat sterir r.rerd lngelcrompen
i^Ias onvermijdelijk, ttaar r^rel hebben wij het nede aan
deze mannen te danlcen, dat de itaus van Rome toch
nog een eigen gebled kon behouden. Katirr-rllek Ge-
mert kan trots zijn op cleze acht zolra.i,erLc

Arnhem, yI.A "v. d.tlijsi
3.la{rs}Iirs

Het is vronclerlijic hoe oncler het vol-lc vaalrr op
het eerste gehoor clood-onzrozele, r.c::sjes en 1ro()r-
d.enreeksen bestaan en overgeleverd. 1./()ur'l-cn. Zo ,,torrlt
het geroep en gefluit van vogels a1s volgt troncier
lvoorclen gebrachtr' :
De Haarl roept: 'r[rek de hd]g llrrro
De Gele l',Iielervaal lnvettert:"Goclde mee no lIierloil
ffi"nd' scrE$enoot een eincl vercl-er d.an ant-
ruoord.t:rrBen er al ger^ristrro
Het \trinterkoni:ilr je f luit (zonder
ffi)Ttrn ,:iE -G-n?-claar stolcen ze
hout jes zo dlk a1s nijn benen en
in vleren in vieren in vi_erenrr.
lulstert u maar eens goed !

zich te verslil<-
vuurtjes Yan

die kloven ze dan

tr


