Om in aanmerking te komen moest men minstens 18 jaar zijn,
schriftelijke toestemming van zijn ouders hebben, ongehuwd of
weduwnaar zonder kinderen zijn, minstens 1.57 mr. groot zijn,
een bewijs van goed gedrag van de pastoor of kapelaan hebben,
een attest van een dokter hebben die ook de Nederlandse
militaire keuringen verrichtte, Tenslotte moet in eigen land de
dienstplicht zijn vervuld of een bewijs van vrijstelling inleveren.
Men moest voor 6 maanden, 2 of 4 jaar tekenen.
Uniformen : de eerste commandant Louis de Becdelièvre
herinnerde zich een Frans corps in Algerije "de zouaven" gekleed in wijde broeken, die ontleend waren aan de dracht van
een Kabylen-st:tm (zouaoua of zouaves) en daar heeft hij zijn
ontwerp op gebaseera : ec.ll blauw-grijze lakense pofbroek, roàc
gordel, blauw-grijs vest en een bolero-ach tig jasje met dofrode
tressen.

DE' ·
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VONDER

Een bekende zouaaf uit Asten was o.a.:
Johannes Berkvens (Jan) geboren 10-10-1840 ta Vlierden,
overleden
10-3-1922 te Asten.
,
zoon van:
en
Johannes Berkvens
Antonetta van Bussel
Vlierden 16-05-1804
Asten 6-11-1805
+ Asten 10-07-1877
+ Asten 12-07-1861
Johannes Berkvens vertrok 15-12-1867 naar Rome als Pauselijke Zouaaf onder het Belgische nummer 3183 (Italiaans nummer
6311) en keerde 16-06-1870 naar Nederland terug.
J.JÖris
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Om iets te weten te komen over de schoolsfeer van vroeger,
ging de Heemkundekring "de Vonder" te rade bij "mister"·
Tinnemans. Hij heeft op ons verzoek en in zijn geheel eigen
stijl, bijna dan ook meer gedaan dan gevraagd werd. Hieronder
volgt zijn relaas onder de titel:

HOE HEB IK MIJN SCHOOLTIJD ERVAREN
VAN 1920 TOT 1980.

DE BEWAARSCHOOL.
Geboren in Stramproy in 1915 kwam ik in 1916 in Ospel aan de
Schepegraaf te wonen waar ik onder de hoede van mijn 5 jaar
oudere zus in 1920 aan mijn schooltijd begon op de "bewaarschool" (= kleuterschool) onder leiding van Zr. Afera. Een
geweldige ervaring voor 'n kleuter.
Op 'n keer was ik bij regenweer in het slijk gevallen en mocht
ik bij de zuster op schoot uithuilen terwijl de andere kleuters
moesten zingen: "Onze lieve Heertje
Geef mooi weertje
Geef mooi dag
Dat 't zonnetje weer schijnen mag"
We vulden onze dagen met 't vlechten van matjes met gekleurde reepjes papier, tekenen op 'n lei en gebeden leren.
In de klas hadden we een 4-ladige kast voor 't opbergen van
leien en papier. Deze kast stond ± 50 cm. van de muur. Toen
een ondeugende jongen - die waren er toen ook al- eens achter
de kast op z'n knieën moest zitten, vond hij die ruimte toch te
klein en probeerde met zijn rug tegen de kast omhoog te klauteren.
5

De kast viel voorover en veel leien vielen kapot en stapels
papier over de vloer. Hoewel Zr. Afera een reuze goeie non
was werd de kleuter deze handelwijze toch niet in dank afgenomen. Dit zijn een paar vOOlvallen die ik nooit heb vergeten.

LAGERE-SCHOOLTIJD.
Ruim 6 jaar oud kwam ik in de eerste klas bij meester Körner
aan de jongensschool in Ospel onder leiding van de Heer
Verreuzel, afkomstig uit Maaseyk, meen ik. Twee jaar later ging
Verreuzel met pensioen en moesten wij voar zijn afscheid een
lied leren, getiteld: Voor de jeugd waart gij een raadsman, die
in U zijn leidsman vond"
De heer Verreuzel werd opgevolgd door de heer Hermans, een
knappe vent die mooi kon zingen en vioolspelen.
Mijnheer Körner heeft me leren schrijven ; toen ik een keer
een schoonschrijfles wat vlug had afgeraffeld - er stonden een
paar letters e in met een té ronde rug, moest ik drie bladzijden
schrijven met rechte letters "e".
Overigens was Körner een heel sympathieke onderwijzer, al
nam hij af en toe een stoute leerling eens met zijn hoofd tussen
zijn knie ën, trok zijn broekje goed strak en striemde er met
een 30 cm. lang vierkant liniaaltje een paar keer flink over. Dat
was toen heel gewoon, indachtig: " Wie de roede spaart haat
zijn kind".
Na 2 jaar kwam ik in klas 3 bij een zeer strenge onderwijzer die
de 1 m. lange bordlat niet spaarde, ook niet voor de bij hem in
de klas zittende zoon H. Toen hij een paar latten had verbrijzeld liet hij zich bij "Gieliske" een ± 50 cm. lang en 2 cm. dik
eiken latje maken wat in de lessenaar werd opgesloten .
Goedlerende kinderen hadden bij hem een streepje voor !
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Persoonlijk vond ik hem niet onaardig omdat ik nooit 'n tik van
hem heb gehad. Helemaal rechtvaardig vond ik 't niet al is 't
wel vaak zo dat leerlingen die slecht meekunnen omgekeerd
evenredig streken uithalen.
Rekenwerk werd nog steeds op de lei gemaakt. Je had daarbij
nodig een griffel, een griffeldoos en een blikken sponsdoos met
een tussenschot en aan weerszijden een deksel met vochtige
spons om de lei af te vegen en aan de andere kant een doekje
om ze weer af te drogen.
Als je jarig was kreeg je van de meester 2 griffels ter waarde
van 1 cent. Dat was overigens 't enigste cadeautje wat je op je
verjaardag kreeg. Thuis werd daarvoor nergens gefeest. Wel
werd Sil1terklaa~ gevierd en kreeg je in het Limburgse wel eens
een presentje op je "patroonsdag".
Toen ik een paar weken in de vierde klas zat verhuisden we
naar Boeket in Nederweert en kwam ik bij meneer Nieskens
terecht, een nog jonge kerel die in mijn gedachten als een zeer
neutraal iemand is achtergebleven.
In Boeket heb ik maar een half jaar gewoond omdat de afgebrande boerderij in Someren-Eind moest worden herbouwd.
NAAR SOMEREN-EIND.
Op 25 Oktober 1925 kwamen mijn ouders in Someren-Eind
wonen en kwam ik in de vierde klas al op de derde school.
Ik kwam dus in de vierde klas bij mijnheer Vughts, een grote
zware kerel met een gouden hart. Hij kon geweldig mooi vertellen over vaderlandse geschiedenis. Met rode oortjes zaten we
naar zijn spannende verhalen te luisteren.
Zingen kon hij helmaal niet. Jo van de Moosdijk, die een heel
mooie stem had moest dan uit haar huishoudelijk repertoire
voorzingen, b.v. "Zekere Tist moest gaan vertrekken
7

Schoon hij nooit in 't oorlogsvuur
Enen sabel had zien trekken
Scheen hem dit dus vreselijk duur"
De -teksten waren wel niet hoogdravend- evenmin als tegenwoordig trouwens- maar we zongen toch.
Als leesmethode gebruikten we de jarenlang zeer populaire
boekjes: " Vrolijk Volkje" en " Sim en Sam ".
Rekenen gebeurde' aanvankelijk nog op een lei, zelfs nog tot :±:
193(). Mijnheer Ruyters heeft de leien afgeschaft. We leerden
uitst~kend lezen, schrijven en rekenen . Nederlandse taal, geschiedenis , aardrijkskunde en tekenen kwam op de tweede
plaa"1:s en de overige vakken werden " vergeten" of hingen er
zomaar wat bij.
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Bij heet weer konden we onze dorst lessen aan een grote zware
pomp , midden op 't speelplein. Daaraan vastgemaakt hing een
:±: 25 cm. doorsnee varkensteil waaruit iedereen dronk 1" Leve
de hygiëne ".
In de oogsttijd kregen de boerenjongens - soms ook de meisjes - enkele dagen " oogstverlof' om koren of haver te binden of
om te helpen met hooien. Later kon men dan nog wel eens een
dag vrij krijgen voor de aardappeloogst.
We hadden leerlingen aan school van" de Moost " in de Peel,
van Sluis XIII, uit de Diepenhoek , uit Someren-Heide en zelfs
uit" de Pan" bij Sterksel, omdat Sluis XIII en Someren - Heide
toen nog gee~ eigen school hadden . Kilometers ver van school
~f, b!e'.'ç;l ·je verst-wonenden ( 4-10 km.) 's middags dus over, 4
dagen in de week zagen de leerlingen uit "de Pan" thuis geen
daglicht. Let wel: geen enkel schoolkind had vroeger een fiets.

COLLo J.V.D.VIJVER
COLLo

J.V.~.VIJVER
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STREKEN EN SPELEN'

paardje spelen, hoepelen met een 'n pink-dikke ronde reep of
met een velg van een fiets, kaptollen, zweeptollen, hinke britsen, touwtje springen en tikkertje spelen.
Dat eiste meer lichamelijke energie dan computeren.
Enfin, na 2Vz jaar bij de heer G.Vughts (overleden in 1934)- de
onderwijzer ging toen 3 jaar niet de klas mee- kwam ik nog 3
maanden in de toen nog voor mij vrijwillige 7e klas terecht bij
mijnheer M.v.d. Heyden. Een jaar later werd de 7e klas verplicht. (1929).

Doordat 90 % van Somerens bevolking agrariër was hadden de
kinderen een zee van ruimte om te spelen, bos, hei en vennen
vond je overal.
leder kind kende een groot aantal wilde bloemen, insecten,
dieren en vlinders. Ze waren meer een met de natuur. Ik denk
er vaak met weemoed aan terug.
Streken werden er ook genoeg uitgebaald, evenals nu. Propjes
met een katapult tegen 't bord schieten als de meester er op
aan 't schrijven was, meikevers met een briefje aan de pootjes
waarop stond de meester is gek laten rondvliegen in de klas
of 'n kikker laten :-ondsprillgen of een aantal wespen uit t:~ll
lucifersdoosje loslaten en ga zo maar door.
Als ik véél later leerlingen uit mijn klas zoiets zag doen werd
dat natuurlijk afgekeurd, net als vroeger maar ik moest dan
inwendig lachen en ik dacht: "Dat heb ikzelf ook vaak gadaan
In Asten kwam het voor dat de brutaalste leerling uit de klas
still~tjes naar voren sloop als een wat ouder schoolhoofd even
een dutje deed en hem een postzegel op zijn kale schedel
plakte.
Spelletjes van toen komen ook niet meer voor b.v. bokspringen,hamer-schaar of mes, landsteken, dammen, ( iemand ging
krom staan met de voeten tussen 2 - 10 aarden walletjes en de
overigen van de groep moesten dan over de gebukte jongen
springen tot alle 10 walletjes waren gehaald) boompje verwisselen, kegelen met kegels van doorgezaagde garenklosjes, effen of
on, ( raden hoeveel spelden of bonen je in je hand had, met
een aantal knopen op de top van je afgeplatte klomp gooien,
maatje steken, keike gooien, (met een kei proberen enkele
centen van een ± 25 cm.lang rond blok hout te gooien. Wie dat
het eerst lukte mocht ook het eerst "hutsele" om kruis of munt,

Up 1 augustus 1928 mocht ik naar kostschoüj "Eikenburg" te
Stratum, Eindhoven.Ik zeg "mocht" want studeren was toen een
voorrecht, nu is het een must.
Er ging een wereld voor me open. Leergierig als ik was kon ik
hier mijn hartje ophalen. De Mulo had één brugklas onder
leiding van Broeder Tertius, een humorloze, droge, ascetische,
magere man.
Klas 2, 3 en 4 heb ik met groot enthousiasme en zeer goed
resu Itaat (voor alle vakken gemiddeld 8 lh. ) afgemaakt in 1932,
mede dank zij 4 uitstekende vakleerkrachten, te weten Broeder
J eju n ius (wiskunde,algebra, natuu rkunde, tekenen, schoonschrijven
en lichamelijke oefeningen).
Broeder Torellus ( aardrijkskunde, Engels, muziek, toneel en
godsdienst).
Broeder Aëtius ( Nederlandse taal, Duits, biologie, muziek ,
lezen en zingen).
Broeder Koenraad ( Frans en geschiedenis).
Naar mijn weten hadden ze samen 15 M.O.akten. Breng me
nog eens een school met zulke leraren. Ik ben nog steeds
da.. kbaar voor hun wijze lessen.
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A.J.Tinnemans,Speelheuvelstraat 50
Someren.
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Onze Lieve Vrouw Presentatie.
De kerk van Asten.
Bouwgeschiedenis 1896-1898.
Toen pastoor W,S!llits in 1893 benoemd werd te Asten, kreeg
hij van de bisschop van zijn bisdom 's Hertogenbosch, Monseigneur van de Ven, de opdracht mee een nieuwe kerk te bouwen.
De bestaande "oude kerk" was al jaren te klein en bovendien
erg versleten en de Astenaren-parochianen rekenden al op een
meuwe en betere kerk.
De kersversè bouwpastoor realiseerde zich dat zijn !'kerkekas '
nagenoeg leeg was en zocht hulp bij de gemeente Asten. Die
was in die tijd tamelijk goed bij kas, men was begonnen de turf
uit de Peel in goud om te zetten. Hij legde contacten en voerde
vervolgens besprekingen met de fabrikant J.Bluyssen en burgemeester G.Frencken.
.
Er öleek een meningsverschil te bestaan over de plaats waar
zou moeten worden gebouwd. Het kerkbestuur was unaniem
van mening dat de nieuwe kerk moest verrijzen tegenover de
oude, en naast de · pastorie. Zij hadden trouwens hiervoor al
diverse percelen aangekocht, het laatste in 1894 van blauwverver Franciscus Verspeek. Een aantal leden van de gemeenteraad waaronder Bluyssen wilde de nieuwe kerk een plaats geven
op de markt. En ondanks de voortdurende onenigheid over de
plaats, werd het gemeentebestuur in juli 1894 verzocht een
subsidie van f 80.000 toe te kennen.
Inmiddels begonnen de voornaamste bouwmeesters uit het hele
land zich bij het kerkbestuur te melden om te proberen de
opdracht in de wacht te slepen. Onder hen ook architect Caspar
Franssen uit Roermond, die reeds vrijblijvend een ontwerpteke-
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ning kon tonen. Het kerkbestuur was bereid hem de voorkeur
te geven.
De kerk van Franssen
zou, als goed en evenwichtig voorbeeld van
neogotiek, zeker de
trots van Peelland
worden als teken van
het geloof van het volk
van Asten. Bovendien
had deze architect de
reputatie nooit bovcn
de begroting te gaa11 ,
Met het oog op de
subsidie vroeg de
pastoor ook naar de
mening van de gemeenteraad, die koos
ook voor het ontwerp
van Franssen.
De onenigheid tussen
de leden van de gemeenteraad en ook
tussen de grote mannen van Asten, burgemeester-pastoor-fabrikant, schiep in de
raadsvergadering van 7
juli 1894, naar aanleiding van het verzoek
om subsidie, weer de
grootste verwarring.
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Na veel gekibbel en tactisch politiek geduld van de burgemeester werd op 9 november 1894 een raadsbesluit oveIwogen om
voor de niewe kerk een subsidie te verlenen van f 65.000 .
Enigszins teleurstellend voor kerkbestuur en pastoor: ook een
kerk bouwen blijft een menselijke zaak.
De problemen waren nog niet helemaal opgelost, er waren nog
voorwaarden aan de subsidie verbonden, namelijk met betrekking tot het luiden van de klokken, anders dan voor de diensten
in de kerk. Bisschop van de Ven suggereerde de oplossing van
het conflict door de pastooor te laten voorstellen dat de klokken eigendom van de gemeente zouden blijven" waarmee zij
dan kon doen wat zij wilde".
Eindelijk, op iS november 1895, viel het raadsbesluiL dat voor
de bouw van de kerk, op de door het kerkbestuur voorgestelde
plaats, een subsidie werd gegeven van f 65.000 !
Architect Franssen legde het kerkbestuur een begroting van f
118.000 voor, een acceptabel bedrag om Asten van een waardige nieuwe kerk te voorzien. Het tekort van f 53.000 werd
gedekt doordat de pastoor in staat bleek in Asten en omgeving
een lening van een gelijk bedrag bij elkaar te scharrelen tegen 3
% en deels zelfs voor een lagere rente.ln mei 1896 waren de
bestektekeningen klaar en op 11 juni werd de goedkeuring van
de bisschop uit 's Hertogenbosch ontvangen.
Op 16 juli had de aanbesteding plaats. G.Mestrum uit Venlo
was de laagste inschrijver met f 110.657.- en hem werd het werk
gegund. De bouw kon beginnen. Deze aannemer zou zich in de
toekomst duidelijk profileren als kerkenbouwer, vooral in
Brabant, Zuid-Gelderland en Limburg, en wel samen met zijn
zonen Gerardus, Wilhelmus en losephus, meestal onder de
bezielende leiding van Caspar Franssen.
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In de eerste week van augustus 1896 ondervond de bouw de
eerste tegenslag. Het grondwerk, op advies van de architect er
uitgehouden, werd bemoeilijkt door de aanwezigheid van een
gedempte vijver en twee diepe putten. Architect Franssen nam
geen enkel risico en liet de situatie van de grond uitgebreid
analyseren.
Uiteindelijk kon men op 30 september 1896 beginnen met de
fundamenten. Het bleef gunstig weer, zodat men met de uitvoering van het metselwerk kon beginnen in april 1897. Opzichter
was Hendrik Vorstermans uit Heeswijk.
Inmiddels was gebleken dat, toen er een beroep op de inzet van
de Astenaren werd gedaan, onze voorvaderen duidelijk bereid
waren grote offers voor hun l~erk te brengen. De burgers uit de
kom gaven vlot geld en de boeren verleenden band- en spandiensten. Zij zorgden voor de aanvoer van zand en stenen en
als beloning kregen zij een glas bier en een sigaar. Het grondwerk mocbt dan wel wat zijn tegengevallen, bet metselwerk liep
echter buitengewoon vlot.
Pastoor Smits scbrijft over de aannemer in zijn kroniek:" Deze
Mestrurn was streng docb recbtvaardig. Hij had puike werklui,
bekwaam , stipt en ordelijk. Zij kletsten en rookten niet tijdens
bet werk. Drankmisbruik werd direct met ontslag gestraft".
Voor bet kappen van de natuurstenen kapitelen van de pilaren
kwamen speciale vakmensen uit het Walenland. De pastoor
schrijft dat bij blij was toen zij weer vertrokken. Zij waren hem
te lichtzinnig voor bet Astense volk, in bet bijzonder ten opzichte van de vrouwen. Hieruit blijkt dat hij niet alleen oog had
voor financiële zaken.
Na de gunstige winter '97-'98 was de kerk uitwendig klaar. Als
bekroning kwam de haan op de toren. Maar het volk morde, de
haan was veel te klein. En nu blijkt weer de goede verstandhouding met de aannemer.
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n.b. Wat betreft de naam van de kerk de volgende opmerkingen:
Op eigen kosten zorgde Mestrurn voor een grotere haan en
plaatste die persoonlijk op de torenspits, onder het waarderend
oog van de parochianen. Ook de haan was dus een belangrijk
deel van het kerkgebouw.
En weer was er geld nodig voor de ramen en de inventaris,
maar de parochianen werden gevensmoe. De pastoor had daar
begrip voor en deed nu een beroep op de rijke notabelen. En
niet tevergeefs! Een verdere aanvulling van de financiën moest
komen uit de sloop van de oude kerk en helaas ook uit de
verkoop van de oude inventaris. Noch pastoor, noch kerkbestuur had voldoende besef van de waarde hiervan en zo kon
het gebeu:--:;n dat antiquairs uit binnen- en buitenland onze
k.er~~~c!l:1tten voor véél te weinig geid opkochten. Slechts enkele
stukken werden gered. Uit liefde voor "zijn" kerk verstopte
koster Piet van de Waarsenburg de 16e- eeuwse houten kruisgroep. Zo werd deze aan de verkoop onttrokken en heeft zij
thans nog een ereplaats in onze kerk. Wegens geldgebrek werd
de oude preekstoel overgeplaatst naar de nieuwe kerk. Maar de
eronder horende beeldengroep "De bekering van Sint Paulus"
werd door de pastoor zelf in zijn schuur opgeslagen. Hij wilde
de preekstoel namelijk in zijn geheel verkopen als niet passend
in zijn neogotische kerk. Gelukkig is dit nooit gebeurd en nu
prijkt deze, in 1830 te Mechelen gemaakte preekstoel nog in
zijn geheel in onze kerk.
De nieuwe kerk kon eindelijk in gebruik worden genomen, de
inwijding werd aanvankelijk vastgesteld op 6 september 1898.
Daar echter juist op die dag de kroningsplechtigheden bij de
inhuldiging van koningin Wilhelmina plaats vonden en de
aanwezigheid van Zijne Excellentie Monseigneur vereist was,
werd de kerk uiteindelijk op 19 september 1898 geconsacreerd
door de bisschop en kreeg zij dezelfde naam als de "oude kerk",
namelijk ONZE LIEVE VROUW PRESENTATIE.
16

1) Het is merkwaardig dat de kerk niet genoemd werd naar een
heilige maar naar een gebeurtenis: de opdracht van Maria in de
tempel (feestdag 21 november) .
Volgens de overlevering werd de Heilige Maagd Maria als driejarig kind in de tempel opgedragen aan J ehovah, om de priesters en levieten te helpen bij hun godsdienstoefeningen, en de
kinder jaren in de beoefening van gebed en goede werken door
te brengen.
2) Tegenwoordig. gebrüi1n men de naam: Heilige Maria Presen
tatie. Het is ons nog niet geheel duidelijk waarom en wanneer
deze naamsverandering heeft plaatsgevonden.
Op rouwbrieven, herdenkingsplaatjes en dergelijke troffen wij
tot ongeveer medio 50er jaren uitsluitend de naam "O.L.Vrouw
Presentatie" aan. Sinds eind 1950 wordt echter algemeen de
naam" H.Maria Presentatie" gebruikt.
Dr. Knippenberg, die wij na zijn lezing bij ons in april j.l.
hierover benaderden, opperde de veronderstelling dat de naam
"0. L. Vrouw" als te Rooms beschouwd zou zijn. De namen
O.L.Vrouw en O.L.Heer komen alleen in Nederland voor.
Vanwege de toenemende oecumenische samenwerking zou men
daarom op de naam "H.Maria Presentatie" zijn overgegaan.
Mochten er onder de lezers andere meningen over de naamswijziging bestaan dan zullen wij dit graag vernemen en er
eventueel in een volgende aflevering over de bestaansgeschiedenis en de bouwstijl van de kerk van Asten op terugkomen.
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Bronnen:
Kroniek: Pastoor Smits
gegevens: Piet van de Zanden, Asten
Heer SimonÎs, Maastricht
J.Koenders: lat/ned. Mis-en Vesperboek.

Asten ,mei 1995 . .
Pieternel Friesen-Stevens
Frits ter Steeg

BRABANT.
BARONIE en MEIERIJ
PEEL en KEMPEN, - melodieë
zijn oe naome, zoft als zij
zuut als honing van de bieè.
't Rijke diepe BARONIE
toetert nao in baai oe ooren,
as fanfaart er 'n hermonie,
of 'ne beiaard van den toore.
Neeë, 't is geen vleierij!
Neuriën doe die blije, reine
melodie van MEIERIJ
'k zie er Meie-reie in deine!
Flöster zacht en nederin PEEL,
rustig is et, eel en simpel,
om te streel en lijk fluweel,
glad gestreken, zonder rimpel.
Mee oewe mond half-open, breed,
om 't geluid wè-d-af te dempen,
zegde, laagend deur 'n spleet,
van oe lippe, zacht, DE KEMPEN.

GEEFT KERSTMIS WARME ZONNESCHIJN
DAN ZAL ER MET PASEN NOG HOUlVUUR ZIJN.
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BARONIE en MEIERIJ,
PEEL en KEMPEN,- melodieë
zijn oe naome, zoft as zij,
zuut als honing van de bieë !
uit de bundel "Brabant" door Piet Heerkens S.V.D.
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De Pauselijke zouaven.
Na het uiteenvallen van het Pauselijk leger wordt de Mérode
belast met de reorganisatie van het leger.
Op 10 januari 1861 wordt het regiment der zouaven ten doop
gehouden. In de loop van datzelfde jaar worden ongeveer 700
zouaven ondergebracht in het Sint Augustinusklooster van
Anagni.
De avonturiers,die in 1860 aangetrokken werden door hoge
premies, zijn dan, mede door het afschaffen van deze premies
vervangen door meer gelovige.
Het aantal zouaven loopt na een M!Tltal jaren terug naar om en
nabij de 300 man. Eén van de redenen is het verblijf van een
sterk Frans garnizoen van ongeveer 23.000 manschappen in
Rome.
Op 15 september 1864 tekenen Frankrijk en Italië de zogenaamde Septemberconven tie.
Art.'2 van die conventie luidt dat Frankrijk zijn bezettingsleger
geleidelijk zal terugtrekken naarmate het Pauselijk leger georganiseerd zal worden . Eind 1866 is deze evacuatie voltooid.
In Rome ontstaat grote consternatie daar de Paus niet betrokken werd bij deze overeenkomst. Men is bang voor invallen uit
het noorden.
Intussen zijn de 8 compagnies zouaven verhuisd van Anagni
naar Frascati, dat dichter bij Rome ligt.
Op 1 januari 1867 wordt er een regiment opgericht. Het ene
bataljon blijft in Rome en het tweede wordt verspreid over de
noordgrens, waar koning Victor Emanuel of Garibaldi (vrijheidsstrijder) verwacht wordt.
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Garibaldi heeft een leger van ongeveer 7000 man samengesteld,
de zogenaamde Roodhemden. Midden oktober 1867 staat hij
aan de grenzen van de Pauselijke staten en einde oktoeber is hij
Monte-Rotondo genaderd.
Dan stuurt Napoleon III onder druk van Franse katholieken
versterking in de vorm van 2000 manschappen, bewapend met
de zogenaamde "chassepot-geweren", dit zijn de voor die tijd
zeer moderne achterladers, die zuiverder en sneller treffen en
ook nog eens veel verder dragen dan elk ander geweer.
Er wordt beslist om op 3 november Garibaldi aan te vallen,
5000 ~anschappen trekken in de nacht van 2 op 3 november
1867 Vla Porta Pia richting Monte-Rotondo.
De 40-ki!o bagage op de rug van áe manschappe!1 t->~staat uit
een Minié-geweer van 12 kg., 144 kogels, een tent, schop, een
mantel en voor een paar dagen voedsel.
Tegen 12 uur 's middags stoottten de voorposten tegen de
eerste linies Garibaldisten die zich verschanst hadden op een
paar heuveltjes nabij Mentana. Met de bajonet wordt meter na
meter heroverd. De moed der zouaven is onweerstaanbaar en
rond 15 uur zijn alle Garibaldisten teruggeslagen en hebben
zich verschanst in Mentana-stad.
Als Garibaldi een massale uitval doet zet generaal KanzIer de
2000 Fransen in met hun nieuwe chassepot-geweren.
Deze brengen een vernietigende slag toe. Wanneer de avond
valt zijn nog maar een paar duizend Garibaldisten in Mentana.
De rest is met hun leider gevlucht.
De volgende morgen wordt de kapitulatie getekend, 1700
gevangenen worden op 4 november naar Rome gebracht 1000
doden blijven op de grond van Mentana achter. Ond~r het
Pauselijk leger zijn 84 doden en 96 gewonden te betreuren.
Nu Garibaldi een verpletterende nederlaag heeft geleden keert
de rust in Rome voor een paar jaar terug. Er blijft een garni21

zoen in Rome en een garnizoen in Civita- Vecchia.
Als in juli 1870 de Frans-Duitse oorlog uitbreekt betekent dat
het einde van de" Romeinse kwestie. Napoleon III trekt zijn
troepen terug om de Duitse inval te keren, doch de Fransen
leiden een nederlaag en op 2 september 1870 is het met het
keizerrijk afgelopen.
Begin september 1870 beslist Italië om Rome in te lijven,
70.000 man rukt op naar Rome. De Pauselijke zouaven, in
totaal 11.000 man, weigeren te kapituleren en staan op de bres.
Op 20 september 1870 begint de aanval op Rome, de strijd
duurde maar 3 uur, toen werd een bres geslagen. De witte vlag
werd op de Sint Pietersbasiliek gehesen: Rome kapituleert.
De zouaven keren naar hû!~ en nemen hun dagelijkse werkzaamheden weer op. In 1880 nemen nog een 20-tal oud-zouaven, waaronder enkele Nederlanders, dienst als begeleiders en
wegbaners voor de missionaris-karavanen in Afrika.
Het waren vooral pater de Kruyf uit Amsterdam en pastoor
Hellemons uit Oudenbosch die verantwoordelijk waren voor
dezt grote lichting zouaven uit een overwegend protestants land
als Nederland.
Om een idee te geven: Nederland leverde maar liefst 3181
zouaven tegen Frankrijk 2964, België 1634, Italië 744, Canada
498, Duitsland 249, Ierland 184 en tenslotte Spanje met maar
94 zouaven.
Van" boven de Moerdijk" was het wervingscentrum Amsterdam
bij pater de Kruyf van Parochie "de Star" aan de Oudezijds
Achterburgwal.
Het doorgangscentrum of verzamelpunt was bij pastoor Hellemons in Oudenbosch. Verder kon men zich melden bij Vrancken in Tilburg en de Limburgers konden zich melden bij
K.HoIlman in Maastricht. Men reisde via Brussel, Parijs, Marseille en Civita-Vecchia.
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heemkurdeknng

Om in aanmerking te komen moest men minstens 18 jaar zijn,
schriftelijke toestemming van zijn ouders hebben, ongehuwd of
weduwnaar zonder kinderen zijn, minstens 1.57 mr. groot zijn,
een bewijs van goed gedrag van de pastoor of kapelaan hebben,
een attest van een dokter hebben die ook de Nederlandse
militaire keuringen verrichtte, Tenslotte moet in eigen land de
dienstplicht zijn vervuld of een bewijs van vrijstelling inleveren.
Men moest voor 6 maanden, 2 of 4 jaar tekenen.
Uniformen : de eerste commandant Louis de Becdelièvre
herinnerde zich een Frans corps in Algerije "de zouaven" gekleed in wijde broeken, die ontleend waren aan de dracht van
een Kabylen-st1m (zouaoua of zouaves) en daar heeft hij zijn
ontwerp op gebaseerd : e~ll blauw-grijze lakense pofbroek, rode
gordel, blauw-grijs vest en een bolero-achtig jasje met dofrode
tressen.
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Een bekende zouaaf uit Asten was o.a.:
Johannes Berkvens (Jan) geboren 10-10-1840 ta Vlierden,
overleden
10-3-1922 te Asten.
,
zoon van:
en
Johannes Berkvens
Antonetta van Bussel
Vlierden 16-05-1804
Asten 6-11-1805
+ Asten 10-07-1877
+ Asten 12-07-1861
Johannes Berkvens vertrok 15-12-1867 naar Rome als Pauselijke Zouaaf onder het Belgische nummer 3183 (Italiaans nummer
6311) en keerde 16-06-1870 naar Nederland terug.
J.JÖris
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