
toren reeds enige jaren voor het publiek gesloten is. 
De werkzaamheden omvatten dan ook in hoofdzaak het herstel 
van de gevels, de met leien gedekte torenspits, de galmbor-
den, de ballustrade alsook de wijzerplaten van het uurwerk. 
Het is hiervoor nodig, evenals dat het geval is geweest bij 
de restauratie in 1905/1906 de toren geheel in de steigers te 
plaatsen. 
Om de toren beter toegankelijk te maken voor het publiek 
zullen aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen, 
zoals : 

een trapje met hekje bij de toegangsdeur 
het aanbrengen van een geleidekoord als leuning langs de 
trappen in de toren 
het verbeteren van de verlichting in de toren 

De plaatselijke V W heeft er voor gepleit de toren na de 
restauratie weer voor het publiek open te stellen. Het is een 
bijzondere belevenis de 182 treden te beklimmen om de omgang 
van de toren te bereiken en om van daar te genieten van een 
schitterend uitzicht over de Eng, de Eempolders en het overi
ge bosrijke Soest. 

Herinneringen van een Soester Pauselijke Zouaaf 

In ons vorige nummer van "Van Zoys tot Soest" beschreef Peter 
van Doorn zijn reis naar Rome. Daar aangekomen moest hij 17 
dagen wachten op zijn uniform en zijn wapens. Hij beschrijft 
nu wat hij in die 17 dagen in Rome allemaal heeft gezien, en 
dan vertrekt de "Zevende Compagnie" naar "Veletrie". 

Redactie 

HERINNERINGEN VAN EEN SOESTER PAUSELIJKE ZOUAAF 
door Peter van Doorn 
Rome 

Nu zal ik u ten eersten melden hoe Romen in hare omtrek 
ligt en wat ik in die 17 dagen in Romen gezien heb. De 
stad Rome ligt op zeven bergen buiten Rome is het veel 
bouland en weiland door Romen ligt een water van ongeveer 
50 roeden breed en zeer diep en wordt genoemd de Tiber 
op de oosterkant van Romen komt dat water er in aan het 
Noorden loopt het nog langs Romen heen maar in het Noord 
Westen begint het er in te komen en in het westen al 
verder daar komt het voor het fort Sint Angeloo heen en 
de groote Sint Peterskerk en het Vatikaan ligt dan in 
het Zuidweste zo loopt hij aan de kant van Rome door tot 
aan het zuidoosten en daar loopt hij Rome uit en loopt 
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zoo ver dat hij aan de zee komt er komen ook nog veel 
stoomboote en schepen naar Rome toe varen, de huizen 
zijn hier erg schoon, zij zijn meestal van 5 of 6 
verdieppings hoog er wordt geen hand aangehouden. Zij 
worden goed opgepleisterd als zij gebouwd worden maar 
later wordt er niets meer aan gedaan. De Kerken Vontijnen 
en Standbeelden moeten Romen schoon maken en die zijn 
ook zeer schoon 3 hondert en 65 Kerken zijn er in Romen 
die zeer schoon zijn en waar vele oudhedens in te zien 
is hoeveel inwoners of er in Rome zijn weet ik niet maar 
er zijn vijfduizend joden in 
Nu zal ik melden wat ik alzoo in die 17 dagen in Romen 
heb gezien, ik heb gezien de groote Sint Pieterskerk en 
het Vatikaan dat zit er aan vastgebouwd voor de Kerk is 
een vreeselijk groot plein en twee groote Vontijnen 
staan er op die zeer hoog springen. 
Voor de kerk staan twee groote beelden de eenen is 
Petrus en de andere Pauwlus de Sint Pieterskerk is 
vreesselijk groot midden in de kerk is het graf van den 
Heilige Petrus waar wel honderd schoone lampen op staan 
te branden en boven het graf is een stellazie van enkel 
metaal ook is er in het metali beeld van den Heilige 
Petrus, dat wonder groot is er komt niemand in de Kerk 
of zij groeten en kussen dat beeld ik heeft ook de eer 
gehad het te kussen het is ongeloofelijk maar zijn voet 
is bijna half weggesleten en het is enkel metaal ook heb 
ik er 36 Altaars in geteldt die zeer groot en mooi zijn 
uitgebeeld als gij in de verte dezelve ziet zoude men 
zeggen het zijn schilderstukken maar dat is zoo niet het 
is allemaal marmersteen dat met kleine stukjes verschil
lend van kleuren is ingeleid dat is fijn werk als gij 
het goed beziet al de kolomen die er in zijn, zelfs de 
vloer is van marmersteen en ook de beelden verders kan 
ik u er niets meer van schrijven 
Ook heb ik bij den Heilige Vader geweest op het Vaticaan 
daar heb ik mij verwondert gezien van de deftige Kamers 
die daar in zijn en op elke kamer stonden twee schildwach
ten ik weet niet hoeveel kamers of ik wel door moest eer 
ik bij hem was. eindelijk kwamen wij op een kamer daar 
stonden zes schildwachten dat was de kamer daar hij aan 
een ieder te spreken is toen wij een half uur op die 
kamer waren kwam zijn Heiligheid wij viele alle op onze 
kniejen en zoo kwam hij bij ons het eerste dat hij ons 
vroeg was wij vandaan kwamen, wij zeide van Holland toen 
zeide hij Bon Hollande dat is te zeggen goede Hollanders 
toen kregen wij van hem ieder een zilver Medalie en toen 
wij die ontvangen hadden gaf hij ons alle den zegen over 
ons en over onze geheele familie en gemeenten. Toen dit 
alles afgeloopen was zijn wij weder uit zijn Paleis 
vertrokken. 
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Ets 1850. St. Pietersplein te Rome. 

Ook heb ik de Kerk van Sint Paulus gezien die is ook 
zeer schoon en staat een half uur buiten Romen dat komt 
dat Paulus daar digt bij onthoofd is. de vloer van de 
kerk is zoo glad als ijs het is van het fijnste marmer 
gij kunt er wel schaatse in rijden ook staan al de 
Pausen er in uitgebeeld die er geweest zijn ook heb ik 
de plaats gezien waar Paulus is onthoofd ik heb de paal 
gezien waar hij aan gebonden is zijn hoofd is tot drie 
maal toe een stuk weggesprongen en op iedere plaats is 
ter zelver tijd een fontijn gesprongen ik heb ook uit 
alle drie water gedronken daar digt bij was ook de 
gevangenis waar hij heeft ingezeten en heb die ook 
gezien Ook heb ik de martelplaats gezien waar vroeger de 
wreeden Keizer Nero de martelaars van de wilden dieren 
liet verscheuren ik heb hooren zeggen dat er meer als 
vijfentwintig duizend gemartelezeerd zijn dan lieten zij 
de dieren eerst uithongeren en wierden in een hok gedaan 
daar zij niet uit konde en zoo wierden de menschen 
levendig verscheurd het is een plein het kan wel drie 
morgen groot wezen en nu is er niets meer van te zien 
als muuren daar heb ik ook gezien de eerste Kruisweg die 
er opgerigt is en die alle vrijdagen met een kleine 
Proseszie gebeden wordt onder die plek liggen velen van 
die Martelaaren begraven. 
Ook heb ik gezien de Heidense tempel die Napolieon den 
tweede verwoest heeft en alles ligt daar nog verwoest 
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een toren staat daar nog tot gedagtenis waar al de 
Heidenen op uitgebeeld staan de afgoden van de Heidenen 
wil ik zeggen waar zij vroeger aan geloofd hebben als 
Zon Maan Sterren enz. 
Ook heb ik de Heilige trappen gezien van Pontius Pilatus 
waar Jezus opgegaan is om gegeeseld te worden ook de 
zweetdroppelen heeft laten vallen toen hij daarop klom 
die trappen zijn van Jeruzalem afgezonden naar Romen en 
worden daar bewaard en worden dagelijks van de menschen 
bekropen op haar knieën en de zweetdroppels worden 
gegroet en gekust en daar aan zijn verscheidene aflaten 
aan verbonden het zijn 26 trappen in datzelfde gebouw 
heb ik gezien de geesselpaal waar Jezus aan gegeesseld 
is ook het slot dat hij zelf heeft opgesloten en wordt 
alle dagen ook gegroet en gekust. Ook heb ik de gevange
nis van Petrus gezien waar hij in gevangen zat ik heb 
ook de plaats gezien waar de Heilige Petrus de Heidenen 
joden enz. die tot hem kwamen in de gevangenis heeft 
gedoopt en daar hij geen water had om te doopen zoo is 
daar opeens een fontijn ontsprongen, ik heb er ook zelfs 
water uitgedronken uit dezelfde beker waarmede hij 
gedoopt heeft ook heb ik de ketting gezien waarmede hij 
geboeit is geweest. 
Ook heb ik op de berg geweest waar Petrus is gekruist ik 
heb de opening in de grond gezien waar het Kruis heeft 
gestaan er is een schoone Kapel om heen gebouwd 
Ook heb ik de Katakomben van Sabastianus weze bezigtigen 
dat is een vreeselijke holte onder in de grond waar 
vroeger de Priesters en Kloosterlingen in zijn gevlugt 
om het leven te behouden dat was ten tijden van de 
oorlog en revolutie, voor als gij er in komt is een 
Altaartje waar zij ten tijden de Heilige Mis opdroegen 
en verder op heb ik ze ook nog gezien 
Ook heb ik ook nog verscheidene lijken zien leggen die 
bijna aan asch verteert liggen er moeten ook nog verschei
dene gemartelezeerd zijn. ook zijn er nog verscheidene 
anderen katacomben in Romen maar overal kunnen wij niet 
komen. Dit is het voornaamste wat ik in die 17 dagen in 
Romen heb gezien. 

DE GESCHIEDENIS VAN HEES 
door Rainoud van Dorresteijn 

Soest kent een grote verscheidenheid aan bodemtypen: aan de 
westkant begint het Utrechtse veengebied, ten noordoosten 
ligt het klei-op-veen-gebied van de Eempolder, aan de oost
zijde de rand van de Gelderse Vallei, terwijl de gemeente 
doorsneden wordt door het landschap van de Utrechtse Heuvel
rug. Voor de geschiedenis van Hees, een oude, reeds eeuwen 


