Onthulling Zouavenmonument 28 mei 2016
In de eerste helft van de negentiende eeuw ontstond in Italië een sterk nationaal bewustzijn dat
tot uiting kwam in een streven naar staatkundige eenheid in het land. Dit betekende een gevaar
voor de onafhankelijkheid van de Kerkelijke Staat, waarvan de Paus het hoofd was. Victor
Emmanuel II, koning van Sardinië, veroverde in 1860 een gedeelte van het pauselijk gebied,
dat het midden van Italië besloeg. Sicilië en Zuid-Italië sloten zich na een succesvolle expeditie
van vrijheidsheld Garibaldi hierbij aan. Zo ontstond het Koninkrijk Italië met Turijn als
voorlopige hoofdstad.
Paus Pius IX behield nog slechts Rome met omgeving, het zogeheten Patrimonium Petri. Hij
begreep dat hij een sterker leger nodig had om zijn grondgebied te verdedigen. De Paus richtte
daarom een oproep tot de ongehuwde, katholieke jongeren in de wereld om hem te hulp te
komen.
Onder leiding van een Franse generaal
werd het Regiment der Pauselijke
Zouaven opgericht, waarin vrijwilligers
uit diverse landen dienst namen. De
Zouaven werden vernoemd naar een
dappere inheemse stam in Algiers. Met
ruim 3000 man vormden Nederlanders
het grootste gedeelte. Het enthousiasme
in katholieke kring was hier groot; het
was een eer om de Paus te dienen.
Tussen 1864 en 1870 was Oudenbosch
het
voornaamste
verzamelen
vertrekpunt voor de aspirant-zouaven.
Vanuit Ohé en Laak en Stevensweert namen 5 jongemannen dienst in het Pauselijk leger der
Zouaven. In 1870 bezette het Italiaanse leger het overgebleven deel van de Kerkelijke Staat. De
eenheid van Italië, met Rome als hoofdstad, was een feit. De Paus trok zich als vrijwillige
gevangene terug in het Vaticaan. De zouaven verlieten toen de Italiaanse bodem.
In Ohé en Laak staat op het kerkhof een monument dat herinnert aan zouaaf Laugs en er is een
Zouavenweg. Omdat er in
Stevensweert niets herinnert aan
dit kerkelijk erfgoed, werd er een
zouavenmonument in Stevensweert opgericht. In aanwezigheid
van een groot aantal belangstellenden werd de onthulling van
het zouavenmonument verricht
door wethouder Jessie SmeetsPalmen
en
bestuurslid
en
ontwerper van het monument Suus
van Pol. Het monument staat op
een historische plek aan de
Singelstraat Zuid, waar het
geboortehuis van zouaaf Geurts stond.
Het monument werd vervaardigd bij Linssen Yachts te Maasbracht door de heren Jan-Willem
Paes, John van Ool en Chris Kieboom.
Onze dank gaat ook uit naar de omwonenden van Singelstraat Zuid de fam. Geilen, fam.
Huijerjans, de heer J. Moors, mevr. W. Bovendeerd en mevr. Van Laar.

De realisatie werd mede mogelijkheid gemaakt door Linssen Yachts met dank aan Yvonne
Linssen en een financiële bijdrage van de RABObank Roermond-Echt.
De vereniging Amici Insulae schenkt het monument aan de gemeenschap Stevensweert.
Voorafgaande aan de onthulling hield Jos Engelen uit Sittard in zaal De Maaspoort een korte
inleiding over de Zouaven.
Na de onthulling van het monument overhandigde hij in aanwezigheid van Suus van Pol de
voorzitter van Amici Insulae een zouavenmedaille als blijvende herinnering aan dit historische
moment.
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