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Hilversumse 
zouaven, 
‘kruisvaarders’ 
van hun tijd
Piet Timmer

Paus Pius IX

...en wie weet hoe velen tot zich zelven ge-

zegd hebben: 

O! ware ook ik daar geweest; ook ik wil

Met oude tradities op gegroeide rooms-ka-

tholieken weten misschien nog wel wat

zouaven waren. Het waren meer dan elf-

duizend jongemannen uit midden- en

West-Europa die in de periode van januari

1861 tot in september 1870 gehoor gaven

aan de noodkreet van paus Pius IX. 

Hij vroeg hen naar Rome te komen om het bedreig de soe-
ve reine grond gebied van de Kerke lijke Staat, het ‘patri-
monium Petri’, het erf goed van Petrus te verdedigen
tegen inlijving bij een al bijna verenigd konink rijk Italië. 
Heel opmerkelijk is dat in die periode maar liefst 3181
avontuurlij ke Nederlandse katholieke jongeman nen,

bijna dertig procent van het hele zouavenleger, als nieuwe
‘kru is vaar ders’ huis en haard hebben verlaten om voor de
goede zaak van ‘vader paus’, als het moest strijdend, op
te komen. Dit aandeel was nog groter, naar schat ting zo’n
kleine vierduizend vrijwilligers, als het aantal Braban ders
en Limbur gers wordt meegeteld dat onder de Belgische
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zouaven was geregistreerd.  
Het Gooi, de Vechtstreek en het Eemgebied lieten zich
met een deelname van 75 rekruten niet onbetuigd. Voor
het ‘heilige dienst werk’ meld den zich uit de overwegend

katholie ke dorpen Laren en Eemnes ieder zes jongeman-
nen, vijf kwamen uit Blaricum, en dertien uit Bussum.
Verder drie uit Naar den en twee uit ‘s-Grave land. Baarn
leverde twee vrijwilligers, Anke veen drie, een kwam uit

De nationalistische strijder Guiseppe Garibaldi (1807-1882)
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Oud-Loosdrecht en vier uit Weesp. Soest en Hil versum
spanden met respectievelijk acht tien en vijftien idealisten
de kroon.
Wat bewoog deze jonge kerels? Was er invloed en mede-
werking van hun ou ders, stimu lans van de pas toor of van
vrien den die zich al eerder als zouaaf hadden ingezet?
Wat voerde de boventoon? Jeug dige overmoed of bezielde
strijd voor een in hun ogen goede zaak? En toen zij terug -
kwamen: kregen zij meer eer dan beter werk of was er te-
leur stelling omdat het doel waarvoor zij gingen niet was
waargemaakt? 
Uit be waarde persoon lijke brie ven naar het thuis front, uit
documen ten en kranten van die tijd kan een algemeen
antwoord worden gege ven, maar of al hun ‘ster ke’ ver-
halen grond van waarheid bevat ten, blijft onbekend.

De roomsen tellen weer mee 
Toen op 3 november 1848 het kabinet Thorbec ke een
nieuwe gelibera li seerde grond wet afkon digde, werd
onder meer een belang rijk  recht  verwezenlijkt: elk kerk-
genoot schap kreeg volledige vrijheid om zich naar eigen
in zicht te organi seren. Voor het landsbestuur verviel het
zo genoemde ‘recht van placet’ dat het tot dan nog moge -
lijk maak te om pause lijke be slui ten, zoals benoe ming van
bis sch oppen en erkenning van kerke lijke rege lingen,
tegen te houden.  
De nieuwe grondwet maakte voor de rooms-katho lieken
de weg vrij om de orga ni satie van de kerk van Rome te
herstel len, die in ons land in 1674 buiten werking was ge-
steld. Tot dan hadden de katho lieke schuilkerk-ge meen-
schappen zich in het cultu rele, maat schap pelij ke en
poli tieke leven zwak ver weerd. Hun vaste bodem was de
rots van Petrus, die hen vanuit het pause lijke Rome trouw
bijeen hield. Daar was op 16 juni 1846 Giovan ni graaf
Mas tai-Fer retti onder de naam Pius IX (papa Pio Nono)
tot paus gekozen. Alhoewel de katholieke emancipatie
langzaam op gang kwam, lieten de gelovigen er geen gras
over groeien. Op verzoek van de aartspriester in Utrecht
gaf  Rome, bij pause lijke ‘breve’ van 4 maart 1853, haar
fiat voor de oprich ting van vijf Neder landse bisdommen. 
Tot aartsbisschop van het bisdom Utrecht werd in 1853
Johannes Zwijsen (1794-1877) uit Tilburg benoemd, een
vriend en vroeger adviseur van koning Willem II. Alle pa-
ro chiekerken in het Gooi werden bij het aarts bis dom
Utre cht ingedeeld. 

Katholiek Hilversum anno 1853
Direct nadat de organisatie van de bis schop pe lijke hië-
rar chie gestalte had gekregen, lagen in het dorp Hilver-
sum de plan nen klaar voor de uitbouw van de sobere
zaal kerk Sint Vitus uit 1786 aan het Amers foortsche eind
(later Veen eind, nu Emma straat). Het aantal paro chia nen

was onder pastoor Theodorus Maas sen gestaag gegroeid
tot boven de drie dui zend, meer dan de helft van de Hilver -
sumse bevol king. 
Al twee jaar eerder, in 1851 had de parochie tussen het
Ach terom en Groest aan de Sint Annastraat een eigen ka-
tholiek kerk hof met kapel en grafkel der aangelegd. Nu
werd in 1854 aan de oostkant van de zaalkerk een recht-
hoekig koor met een dwarsbeuk aangebouwd. De west-
gevel aan de kant van het Veeneind kreeg met
goed keu ring en subsidie van de minister van waterstaat
een neoklas sieke voorge vel (de zoge noemde Water staat-
stijl), com pleet met hou ten to renopbouw, luidklok ken en
een slag uur werk. Met grote en veel kleine giften was de
bouwsom van 36.500 gulden bijeen ge bra cht. De rooms-
katholieken hadden duidelijk wat in te halen! En later nog
meer, toen in mei 1891 de eerste steen werd gelegd voor
de imposan te kerk van Pierre Cuypers, die niet alleen een
beroemd archi tect van de neogotiek was maar ook een
vurig pleit bezorger van de katholieke emancipatie. Op
kerkelijke hoogtijd agen trokken processies door de kerk
en bui tenom door het ‘pastoorse bosch’; er werd gezon-
gen en gebeden. Vijf zusters franciscanessen betrokken
in 1853 een huis aan de Lange straat, waar zij naailes
gaven en be waar school hielden. Zij verhuis den tien jaar
later, in 1863 naar een nieuw gebouwd klooster. Het was

Contract van dienstneming voor twee jaar (14-10-1869).
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het Sint Anna Ge sticht aan de Groest, pal naast de kerk,
dat ook door milde giften tot stand kwam. 

Propaganda voor heilig doel
Geen wonder dat in dit katholieke bewustzijnsproces van
de religieus expansieve jaren vanaf 1866 vijftien Hil ver-
sumse jongemannen gehoor gaven aan de oproep van
een in het nauw gedre ven paus Pius IX en afscheid namen
van alles wat hen dierbaar was. Zij waren jong, nog on-
gehuwd, wellicht nooit buiten het Gooi geweest en spra-
ken zeker geen andere taal. 
De promotor en contactman voor de bis dommen Utrecht
en Haarlem was de augustijner pater Cornelis de Kruijf,
pastoor van de oude schuilkerk de Star aan het Rusland
in Amsterdam. Hij was in Soest geboren en vermoedelijk
kwamen juist daarom uit deze plaats rela tief veel pause-
lijke vrijwilligers. Pater De Kruijf schreef in 1864 regel-
matig de paro chiepastoors aan, zo ook de op 28 sep-
tember 1857 benoemde pastoor van de Sint Vituskerk,
Henri cus Joan nes Smidts. Zijn door Anthoni us Brouwer
geschil derd por tret hangt in de pastorie. 
Uit het aantal goedge keurde Hilver sumse kandi da ten
mag je afleiden dat ook pastoor Smidts een ijverig pleit-
be zorger voor de goede zaak van de paus moet zijn ge-
weest. De meeste jongens waren van eenvoudige komaf,
kwamen vaak uit grote gezinnen waarvan de ouder s een
stille wens koesterden om ten minste een van hun zonen
of dochters als kloos terling of non aan de kerk af te
staan. Dus waarom dan met trots geen zoon aan het pau-
se lijk zouaven- leger ‘schen ken’?  

Bij de meesten ontbrak het aan enig poli tiek benul van
wat er  in de wereld aan de hand was. In die tijd konden
zo’n twee duizend Hilversummers niet lezen en schrijven,
en waren daardoor afhan kelijk van monde linge commu-
ni catie. Met moeite konden zij hun eigen naam op papier
krab belen. 
De omwen teling van hand werk naar stoom ener gie in de
Hilver sumse weverijen (de eerste stoomspinnerij en -we-
verij werd 5 april 1867 aan de Vaart gesticht), had het loon
van de wevers  zeker niet verbeterd. Maar met een ge-
middeld week loon van vier en een halve gulden waren de
wevers nog altijd beter uit dan met de dag soldij van en-
kele stui vers die zij als zakgeld in het zoua ven-le ger zou-
den krijgen. Dus car rière maken kon het niet zijn.  
Wat de knapen duide lijk voor ogen moet hebben gestaan
is dat zij zich voor een erezaak wilden inzetten, voor een
weerloze paus die zonodig met bloed verde digd diende
te wor den. Hun hart was absoluut groter dan hun ver-
stand. Hun inzet spreekt maar al te duidelijk uit een brief,
die de zeven tien jarige Hil versumse fabri keurszoon Adri-
a nus Nico laas Veen op 23 okto ber 1868 van zijn oude
school vriend Henri Reeser uit Amster dam ontving. 

Zeer Geliefde Vriend, ik meld U dat ik zoo gelukkig ben mijn vu-
rigste wen schen vervuld zie, nament lijk dat ik mijn bloed ga offe-
ren voor de Heilige Zaak en ga ik kortaf naar Rome. Nu vaarwel,
leef wel, ik zie u, mijn liefste vriend misschien nimmer terug, bid
voor mij en vraag zulks ook aan Uwe famil le en Chris Fokker en
alle die mij kennen, ik hoop als wij elkan der hier niet wederzien,
het dan toch wel in het hierna maals wezen zal.        

De Zouaaf, Vincent van Gogh (1888).  
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Opkomst en keuring
De eerste opvang van de jongemannen die zich geroepen
voelden de paus ‘te helpen’ was in het insti tuut van de
broeders van Saint Louis in Ouden bosch. Daar deed met
name broe der Bernardinus een eerste selectie, regi-
streerde hun namen en anteceden ten en gaf enkele  in-
structies.  Zij moesten een fiat van hun ouders of voogd
tonen. 
Ver standig was het ook dat zij via de burgemeester bij de
koning vergunning hadden gevraagd om in vreemde
krijgsdienst te treden. Als je bij thuis komst uit Rome geen
bur ger rech ten meer had, kwam je zonder steun of werk
in moei lijkheden en was de toe komst zeker ‘armoe troef ’.
Sommigen liet dit onverschillig. Zij zeiden: de Paus een
vreem de?, hij is mijn vader!
Na enkele dagen ver trokken de jongens meestal in groe-
pen van dertig tot veertig man met de stoom tram naar
Brus sel om daar gekeurd te worden. Hun geestelijke en li-
cha melijke conditie moest in orde zijn. Voor die tijd moet
hun medische onderzoek best streng zijn geweest. De re-
kruut moest tenminste 18 jaar zijn en niet ouder dan 40
jaar, en zijn lichaams lengte tenmin ste 1,57 meter. Jon-
gens van ruim 17 jaar werden toegelaten als ze het voor-
ko men hadden van een 18-jarige! Zij die afgekeurd
werden, keerden te leurge steld terug, eerst naar Ouden-
bosch en dan naar huis. 

Op naar Rome
Vaarwel mijn vriendenrij, en ziet gij mij niet weder,
denkt somstijds dan aan mij en aan mijn ouders te der.

Zo gingen ze dan; op weg naar Rome, heel zeker van hun
zaak, zoals eerder kruisv aar ders naar  Jeruza lem ten strij -
de waren getrokken. De zaak van de paus was immers
een zaak van God. Deus lo vult: God wil het!was de leus. Met
de ‘snel trein’ reed de groep uit Brussel via Parijs in 28 uur
naar Mar seil le. Daar in de haven lag de boot met de toe-
pas se lijke naam ‘Vati cane’ klaar om de Nederlandse re-
kruten samen met die uit België en Frank rijk en, met nog
wat land ver hui zers en koop lie den aan boord, naar Civitá
Vecchia te stomen, de haven plaats van de Kerkelijke
Staat. Tweeëneenhalve etmaal duurde de bootreis. Het
laatste deel naar Rome ging weer per trein. Het hele tra-
ject per trein was onmoge lijk omdat het noor den van Ita-
lië al in handen was van het leger van Victor Emanu el. Al
met al duurde de rekruteringstijd twaalf tot dertien
dagen.   
Het is een tref fende oogenblik omdat men dan zelf zijne voeten mag
zetten op den grond die zoo dikwerf is door weekt met het bloed van
zoovele duizen den Martela ren die ook hun leven voor  ‘t Heilig ge-
loof hebben opgeofferd en misschien onze voorgan gers zijn,
schreef zouaaf Jan Moet uit Haarlem. 
Met dergelijke bezielde intenties kwamen de jongeman-
nen in Rome aan, zonder enig vermoe den dat de redding
van Rome en het Vaticaan door de aanvallen van Garibal-
di’s revolu tionaire ‘roodhemden’ bijna een verlo ren zaak
was. Op 17 maart 1861 was in Turijn het koninkrijk Italië
officieel gesticht en Victor Emanuel tot koning uitgeroe-
pen. Maar de paus wilde geen afstand doen van zijn we-
reldlijke macht en sprak zijn ‘non possomus’ uit: wij
kunnen en mogen geen afstand doen van Petrus’ erfgoed

     Franse zouaaf.
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dat van alle christenen is. 
De rekruten die in Rome aankwamen werden in enkele
tot kazer ne ingerichte kloosters gelegerd waar het voor
hen zeker in het begin afzien en aanpas sen moet zijn ge-
weest. De aardappel werd spaghetti en olij ven, zij bliefden
geen macronie, en omdat zij de taal niet spraken, maakten
zij weinig contact met de  bevolking die hen toch al met
enige achterdocht als vreemde indringers zag, die de een-
heid van Italië tegenwerkten. 

Trainen voor de stormmars
De Nederlandse groepen kregen een training van acht
weken van luitenant Adriaan Looy mans uit Ouden bosch.
Zij oefenden zich in verdedigen, leerden schermen met
het geweer, exerceerden dagelijks enkele uren, ook in de
‘pas gimnasti’ (stormmars), schrijft zouaaf J. Moet. Uit
zijn verslag kunnen we afleiden dat de rekruten tot goed
gedisciplineerde soldaten werden opgeleid. Het pause-
lijk leger bestond uit scherp schutters, dragon ders (sol-
daten te paard) en sappeurs (loopgravenma kers). 
Na de training kwam de dag waarop de zouaven in de ba-
siliek Sint Jan van Lateranen de eed op het vaan del afleg-
den, ieder in zijn eigen taal. Hun wapens werden in naam
van de paus gezegend. Als iemand te elfder ure de eed
toch niet wilde afleggen, kon hij zich ongestraft terug-
trek ken. 

Na de eedaflegging werd het echt menens! Voordat de
zouaven naar hun regi mentsbe stem ming in één van de
28 steden en forten van de Kerkelijke Staat afreisden,
mochten zij op audiëntie bij de paus. Dat was een hele eer
en voor velen een hoog tepunt in hun leven. Met humor
schrijft de oud-zouaaf Jan Moet dat een gebrek aan taal-
kennis bij deze gebeurtenis nogal eens tot misverstanden
leidde: Nu vroeg de paus wie er fransch sprak, waarop een Belg
onze tolk was. Eerst zei hij dat de zeegen die we ontvan gen hadden
ook strek te tot en met onze familie in de derde graat. Toen vroeg de
paus; waar komt ge vandaan? van Holland, van Holland, zei-
den we. Hij zeide: Holland Holland? Due stata, due stata? Toen
door die Belg werd aangeduid waar dat ligt, be greep hij het beter
en zei: Ah de Batavi, de Batavi. Wij dachten dat hij het op onze
Coloniën had!
Een van hun voornaamste taken was de lokale bevolking
te beschermen tegen bandieten, de ‘brigands’ en infil-
trerende Garibaldisten die de streek onveilig maakten.
De zouaven patrouilleerden per eenheid acht tot tien
dagen en overnachtten in tenten die tot hun uitrusting
behoorden. 
Zij kregen geld mee om bij de plaatselijke bevolking voed-
sel, een pijp tabak en een literfles wijn voor 15 cent te
kopen. Het voedsel moesten zij zelf klaarmaken. Als zij
zich voor een veld slag gereed moesten maken, namen zij
voor twee of drie dagen voedsel mee: erwten, bonen,

Zouaven op het St. Pietersplein voor de pauselijke zegen, 25 april 1870.



spek, vlees, drie ‘oorlogsbeschuiten’.  Enkelen droegen
een bussel brand hout mee op hun ransel. 

De eerste drie Hilversumse zouaven
Tweederde van de Nederlandse zouaven kwam voort uit
kleine am bacht slieden, landbouwers en dagloners. Hil-
ver sum liet hetzelfde beeld zien. Zeven ouders waren
wever, vijf spin ster of naaister, de anderen werkman of
dagloner. Dat ook zeven van hun zouaven-zonen wever
waren is dan ook niet zo verwon derlijk als je in het jaar-
verslag naar de toestand van de  gemeente van 1851 leest

dat Hilversum 5612 inwoners telde, 2709 mannen en
2903 vrouwen en dat 566 mannen (ruim 47%) hun brood
verdienden in de weverijen. In het jaar 1869, de tijd van
de werving voor de zouaven-dienst, was het aandeel we-
vers nog 44,5 procent van de beroepsbevolking.  
De eerste Hilversumse vrijwilliger die in 1866 na een wer-
vende preek van pastoor Smidt het spits afbeet was de 21
jaar oude banketbakkersknecht Jan van Ooijen. Hij
woonde bij zijn ouders Hendrik van Ooijen en Cornelia
Koster aan het Amers foortse end (nu Emmastraat).
Kleinzoon Theo van Ooijen weet mij nog uit fami lie verha-
len te vertellen hoe de gloedvol le preek zijn opa zo be-
gees terd moet hebben, dat hij zich zonder dralen na
afloop van de kerk dienst op de pasto rie voor Rome ging
melden. Pas daarna biechtte hij zijn stoute plan op aan
zijn onthutste ouders. Nadat Jan eerst in een persoon lijke
kennis making met pater De Kruyff ook van hem goed-
keu ring had gekregen - met het advies: gedraag je braaf,
leg je niet op drank en vrouwen toe, houd lichaam en ziel
in conditie - kreeg hij de zegen.  
Met het getuig schrift van pas toor Smidts, een ge boorte-
be wijs van burgemeester Alberti en een at test van de dok-
ter reisde Jan naar het meld punt Oudenbosch. Voor reis -
en andere kosten kon pater De Kruyff zich zonodig ga-
rant stellen. In sommige gevallen was gelde lijke bijstand
nodig want het me ren deel van de jongens kwam voort uit
hardwer kende gezinnen met krappe inkom sten. 
Het is jammer dat door een brand in het huis Lieberger-
straat 11 (nu St. Vitussstraat) dat het gezin van Jan van
Ooijen later bewoonde,  alle persoonlijke docu menten uit
Jans zouaven tijd verloren gingen. Jan van Ooijen tekende
op 14 april 1866 het ‘feui lle d’enrôl ement’ voor de tijd van
twee jaar tot 15 april 1868 bij de Servizio Mili tare della
Santa Sede in Rome. Op 13 november 1868 sloot hij op-
nieuw een verbintenis die na 14 maanden op 13 januari
1870 werd beëindigd. Het is niet bekend of Jan in de pe-
riode van zeven maanden tussen beide diensten terug
naar huis is gegaan.                                                                                                                          
Uit zijn ‘cartella di Congedo’ van het Servizio Militare
della Santa Sede blijkt dat Jan van Ooijen eervol uit de
pauselijke dienst werd ontslagen. Met de duur van een 
di enst tijd van totaal 38 maanden overtrof hij alle andere
Hilversumse zouaven. 
Een jaar later volgde leerlooier Barend Hebink het voor-
beeld van zijn dorpsgenoot. Barend  was op 20 september
1839 in Hilversum geboren. Zijn vader Gerrit Hebink was
wever. Zijn moeder heette Gerrit je van Rooijen. Barend
was op 22 juni 1864 ingeloot voor de Hilversumse Schut-
terij maar omdat zijn lichaamslengte 1,53 meter was,
werd hij te klein bevonden en onvoorwaardelijk van
schuttersdienst vrijgesteld. Bij zijn keuring voor het zoua-
ven- le ger in Brussel was de onder maat van de 27-jarige
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De slag bij Monte Libretti.

Op bivak.
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Barend minder bezwaar lijk. Barend tekende een twee ja-
rig contract van 27 april 1867 tot 30 april 1869.
De derde zouaaf werd op 20 juli 1829 in Hil versum gebo-
ren uit het huwelijk van Willem Fabré en Eva van de
Linde. Vader en zoon, beiden met gelijke voornaam
waren wevers. Zijn vader was schutter bij de Hilversumse
Schutterij. De ongehuwd gebleven Willem Fabréwas met
zijn leeftijd van 38 jaar de oudste van de Hil versumse

zouaven die het avontuur aanging. Zijn tweeja rig ‘feui lle
d’enrôleme nt’ liep van 1 juni 1867 tot 1 juni 1869.  
Op 14 april 1870, niet lang na zijn terugkomst in Hilver-
sum is de ongehuwd gebleven Barend overleden. De oor-
zaak van zijn vroegtijdige dood is onbekend, maar het is
goed mogelijk dat zijn dood een  nasleep is van de hef-
tige choleraepidemie die in de zomer van 1867 uitbrak.
In het stadje Albano in de Campagna, waar zouaven in

Schoolplaat van de slag bij Mentana, november 1867.
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garnizoen lagen, hielpen 23 Nederlanders dag en nacht
met heldenmoed mee om zieke pestlijders te verzorgen
en doden te begraven. Drie van hen bezweken zelf aan de
ziekte. Voor hun uitzonderlijk goede diensten werden zij
door de paus onderscheiden met een gouden me daille:
Bene Merenti, voor goede diensten. De namen van de ge-
storven zouaven werden in Albano op een marmeren ge-
denkplaat vereeuwigd.

Succesvolle strijd bij Mentana

Roept nu victorie die den Paus bemint 
want Garibal di heeft den slag verloren.

Het katho lieke thuisfront las berichten van grote edel-
moedigheid en geestdrift die hun dappere jongens in het
strij dge woel om Rome en andere garni zoensplaat sen aan
de dag legden. Het week blad deKatho lieke Illu stra tie drukte
in de eerste jaar gan gen van haar bestaan, 1867 en 1868,
brieffrag menten af van ‘den zouaaf in Rome aan zijne
dierbaren ouders’. 
Ook het dag blad De Tijd deed er in propagandistische k -
rijgshaftige  ver slagen van de ‘troupes pontifi caux’ niet
voor onder. Onder protest van Frankrijk trof Garibaldi
voor berei dingen voor een cam pagne tegen Rome. Zo
kreeg de enige voor de zouaven succesvolle strijd bij Men-
tana bij het thuisfront grote bekend heid. 
Door de aanvallen van Garibaldi en zijn rood hemden op
Rome in 1867 kwam de wereldlijke macht van de rooms-
katholieke kerk en de paus steeds meer in acuut gevaar.
Garibaldi rekende erop dat het volk van Rome in opstand
zou komen bij het naderen van zijn troepen. Alleen Rome
waar de paus nog wereldlijke macht uitoefende, ontbrak
nog aan de voltooiing van de politieke eenwording van
Italië.
Met een keurkorps van Franse legio nairs van Napo le on
III op de achterhoede heeft het pause lijk leger van 2540
zoua ven en 63 offi cie ren, het leger van Garibaldi buiten
Rome gehou den. De onverwachte overwinning op de Ga-
ribaldisten vond plaats bij Mentana, onge veer twaalf ki-
lo meter ten noord oosten van Rome. Er waren 963
Nederlandse zouaven bij betrokken, van wie er dertien
het leven hebben verloren. Ondanks zijn sterke leger leed
Garibaldi op 3 november 1867 een ver plet teren de neder-
laag. Van de elfduizend Garibaldisten verloren 615 sol-
daten hun leven en in totaal telde het strijdtoneel meer
dan 1200 gewonden. 
Garibal di werd gevan gen genomen, het restant van zijn
troe pen ontbon den. In Rome staat op het Campo Verano
een monument van de slag, dat Pius IX liet oprichten.
Ook in Antwerpen werden de dappere Belgische en Ne-
derlandse zouaven in 1868 met een monument herdacht.
Op de gedenksteen lezen we: Alles valt, de kerk blijft bestaan
en de mannen van geloof zijn sterk 
geworden in den krijg en hebben de heirlegers der vreemden op de
vluchtgedreven.Aan die roemvolle strijd hebben Jan van
Ooijen, Barend Hebink en Willem Fabré op 3 november
1867 deelgenomen. Zij werden voor hun heldenmoed on-
derscheiden met het zilveren Mentanakruis.  
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Een nieuwe groep Hilversummers
Na de slag van Mentana bleef het tot juli 1870 rustig in
het gebied van de Kerke lijke Staat, dat intussen was ge-
reduceerd tot Rome en omge ving. De zouaven hielden
zich in die tijd bezig met het verja gen van rovers en infil-

tranten. Zij hielden militaire oefeningen en met exerceren
werd de discipline op peil gehouden. Er was gelegenheid
om Rome te bezichtigen.   
Goed voorbeeld doet goed volgen. De succesvolle be-
richten van Mentana in november 1867 hadden ook Hil-
versum bereikt. Die moeten bij aarzelende thuisblijvers

De slag bij Mentana, op 3 november 1867, gewonnen door de zouaven.
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grote invloed hebben uitgeoefend, want een hausse van
554 nieuwe Neder landse vrij willi gers meldde zich aan
voor uitzending. Zo ook een koppel van drie Hil versum-
mers. Mis schien waren het vrien den, in elk geval zullen
zij elkaar vanuit de parochiegemeenschap gekend heb-
ben. Het waren barbier en kapper Johannes Fennis, 20

jaar oud, tapijtwever Paulus Hafakker, 17 jaar oud en de
21-jarige los werkman Rijk van de Heijsteeg, die alle drie
op 17 november 1867 in Rome een diens tcontract afslo-
ten. 

Johannes Fennis werd in Hilversum geboren op 6 okto-
ber 1847 en woonde bij zijn ouders Willem Fennis en Jo-
han na Esman in de L aan(str aat). Dertig maanden diende
hij in het pauselijke leger, van 17 november 1867 tot 19
mei 1870.  Na afloop van zijn diensttijd keerde hij niet
naar huis terug, maar trok met zo’n zeven tig oudgedien-
den naar het noorden van Spanje om het avontuur voort
te zetten. Hij heeft zich mogelijk aangesloten bij het op-
stande lin genle ger van Don Alfon so de Bour bon, broer
van de Car listi sche troonpre tendent Don Carlos, waar de
Neder lander Ignace Wils uit Raven stein een keur korps
van Car listi sche zouaven leidde. Omdat Jan uit Spanje
terug naar huis was gelopen, kreeg hij algauw in de Hil-
versumse volksmond de bijnaam ‘Jan van Span je’.  

Paul Hafakker, geboren op 14 augus tus 1850, was een
zoon van de tapijtwever Tijmen Hafakker en Jannetje
Melis die als naaister wat extra bijverdiende voor haar
gezin. Paul tekende een dienstcon tract voor twee jaar, dat
op 23 november 1869 eindigde. 

Ook Rijk van de Heijsteegwas een echte Hilver summer,
op 21 april 1846 geboren uit het huwe lijk van Evert van de
Heijsteeg en Macht ilda Hop pen rijs. Zijn zouaven-con-
tract liep tegelijk met dat van Johannes Fennis op 19 mei
1870 af, waarna hij na dertig maanden dienst rechtstreeks
naar huis terugkeerde. Terug in Hilversum moest hij een
jaar later op 28 juni 1871 dienst doen bij de Hilversumse
Schutte rij. 

In het daarop volgende jaar 1868 meldden zich nog twee
idealistische  Hilversummers voor het zouaven-leger.

Hen drik de Rijk, geboren 6 december 1842, woonde bij
zijn ouders de werkman Nicolaas de Rijk en zijn vrouw
Antonia Reuring in de Heren straat. Hij liet, 25 jaar oud,
zijn we versberoep in de steek en diende van 11 februari
1868 in de rang zouaaf der 1de klasse bij de 3de com pag-
nie van het eerste batal jon. Hij had de hoogste rang op de
lijst van Hilversum se zouaven. Een jaar eerder op 26 juni
1867 was Hendrik de Rijk goedgekeurd voor de Hilver-
sumse schutterij. Wellicht dat zijn geoefendheid een rol
heeft gespeeld bij zijn rang in het zouaven-leger. Een
maand voor de fatale laatste strijd om Rome in september
1870 liep na twee en halfjaar diensttijd op 11 augustus



1870 zijn contract af. Het is onbekend of De Rijk toen nog
in Rome verbleef.

Een half jaar na Hendrik de Rijk was ook de 25-jarige Wil-
helmus Petrus ter Berg bereid in Rome de strijd voor de
goede zaak aan te gaan. Hij groeide op in het gezin van
Coenraad ter Berg en Aaltje van Dijk. Hij werd 5 februari
1843 geboren en woonde in de Kerkstraat. Beiden maak-
ten schoenen op maat. Zijn vader was schutter bij de Hil-
versumse Schutterij. Wilhelmus ter Berg tekende een
contract van twee jaar van 11 juni 1868 tot 10 juni 1870,
dat enkele maanden voor de val van Rome afliep.                                                                           

Lichting van 1869
In het jaar 1869 vertrokken opnieuw Hilver sumse jonge-
mannen naar Rome. Alle zeven maakten de inname en
val van Rome op 20 september 1870 mee.  
Isaac Smit, geboren op 4 mei 1839 en zijn een jaar jon-
gere broer Jacob Smit, gebo ren op 3 november 1840,
waren zonen van de dagloner Jan Smit en Gerritje Glaze-
maker. Isaac was landbouwer en koetsier, Jacob evenals
zijn vader dagloner. Isaac tekende op 26 maart 1869 voor
dienst in het zouaven-leger, maar dit contract onder ma-
tricule- nummer 8552 werd op 2 juli 1869 om onbekende
redenen ongedaan gemaakt. Twintig dagen daarna sloot
Isaac opnieuw een contract onder matricule-nummer
8895 en werd als zouaaf 2de klas bij de 5de compag nie
in het tweede bataljon ingedeeld. 
Jacob Smit kwam een half jaar daarna op 31 december
1869 in zouavendienst en werd bij de compagnie cavale-
risten ingedeeld. Door de val van Rome eindigde zijn con-
tract.    
In de zomer 1869 ging Hendrik Baas naar Rome. Hij
werd op 8 juli 1848 in de Leeuwensteeg (nu Leeuwen-
straat) geboren. Zijn vader Pieter Baas werkte in één van
de Hilver sumse weverijen, moeder Aaltje Spijker spon in
de kleine woon ruimte van haar huis vuil en stoffig koe-
haar voor de tapijtwe verij en; een ongezonde bezigheid.
Hendrik zelf was fabrieksarbei der, vermoedelijk bij één 
van de weverijen, toen hij zich voor het zouaven-leger
aanmeldde. Hij werd op 9 juli 1869 als zouaaf  2de klas
van de 5de compag nie bij het 4de bataljon ingedeeld en
ook hij diende tot de val van Rome.
Op dezelfde datum en bij dezelfde compagnie als Hen-
drik Baas legde Antonius Zieltjens de zouaveneed af. Hij
kwam uit het weversgezin van Willem Zieltjens en Maria
Kroon, die als  spinster thuis wat bijverdiende. Willem
werd geboren op 26 april 1847 in een huisje op de Groest. 
Nog twee idealistische vrienden, Jacob Fokker en Barend
Overhage, sloten enkele weken later op 22 juli 1869 voor
Rome een dienstverband.

Jacob Fokker werd op 10 februari 1846 geboren aan het
‘s-Gravelandse Eind, tussen het brinkje van Doets (waar
nu de Hilversumse kei ligt) en de Hoge Naarderweg.
Vader Cornelis was wever, zijn moeder Klaasje Tabak
thuisspinster. De voormalige behanger trad, 23 jaar oud,
als 2de klas zouaaf in dienst bij de 2de compagnie van het
eerste bataljon. Omdat beide ouders overleden waren ver-
trok hij met toestemming van pater De Kruyff. Een jaar
na zijn terugkomst uit Rome diende hij vanaf juni 1871
bij de Hilversumse Schutterij.  
Barend Overhagewerd 21 januari 1844 geboren in het we-
versgezin van Hendrik Overhage en
Elisabeth Sieverding. De familie woonde in een huis nabij
de Langestraat. Hij werd ingedeeld als zouaaf 2e klasse
in dezelfde compagnie en hetzelfde bataljon als zijn
vriend en compagnon Jacob Fokker.
Een laatste Romeganger uit Hilversum was Nico de Boer.
Hij werd op 9 augustus 1853 geboren. Nico was nog jong,
amper 17 jaar toen hij in de zomer van 1870 het ouderlijk
huis van Cornelis de Boer en Wilhelmina Eijking verliet.
Ook zij verdienden hun brood als wever en spinster, even-
als hun zoon. Zijn diensttijd voor de paus was wel van
heel korte duur: twee maanden, die hij doorbracht als
zouaaf 2de klasse bij de 2de compagnie van het Depot-
bataljon. Met zoveel anderen was hij in Rome getuige van
de finale strijd om de hoofdstad op 20 september 1870. 

Einde van een hopeloze strijd
Toen op 19 juli 1870 de Frans-Pruisische oorlog uitbrak
was Napoleon III op 2 augustus 1870 genoodzaakt zijn
dragonders en legionairs uit Rome terug te trekken,
omdat Frankrijk hen hard nodig had. 
Een maand daarna op 2 september 1870 werd het Franse
leger bij Sedan verslagen en was het met de macht van de
keizer gedaan. Victor Emanuel was vastbesloten Rome
tot hoofdstad van zijn koninkrijk te maken en greep zijn
kans. Hij sommeerde de paus afstand te doen van zijn
wereldlijke macht, van bezittingen in en rond Rome. De
paus weigerde. Vervolgens werden alle vierduizend nog
beschikbare zouaven binnen de muren van Rome ge-
haald. 
De situatie werd spannend. Op 20 september stond 
Victor Emanuel voor de Porte Pia in Rome met zestigdui-
zend Italiaanse soldaten en tweehonderd kanonnen te-
genover het overschot van de ‘troupes pontificiaux’ van
achtduizend soldaten, onder wie de vierduizend zouaven.
Bij de eerste beschieting van de stadspoort sneuvel den
twintig soldaten, onder wie twee Nederlandse zouaven.
Het was onbegonnen werk en dat zag Pius IX ook in. Hij
gaf, om nodeloos  bloedvergieten te voorkomen, op-
dracht de verdediging te beëindigen en liet op de koepel
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van de Sint Pieter een witte vlag hijsen. Rome werd hoofd-
stad van het koninkrijk Italië. 
Zeven van de Hilver sumse zouaven waren getuigen van
dit pauselijke drama. Het leger werd op 21 september
door een order van gene raal Kan zler ontbonden. Hij ont-
sloeg die dag alle zouaven van hun diensten. Zij leverden
bij de Porte Pia hun wapens in, ontruimden de kazernes
en trokken met hun uitrusting en vaandels, waarop de
leuzen ‘pro Dei ecclesia’, ‘pro Petri Sede’ en ‘pro Papa-
Rege’ prijkten, de stad uit. Zij verdeelden hun vaandels
in stukken onder elkaar opdat ze niet in handen van de
‘vijand’ zouden vallen! Met hun Cartella di Congedo della
Santa Sede, hun ontslagbrief van de Servizio Militare
della Santa Sede vertrokken zij naar hun vaderland. Zij

hadden tevergeefs hun best gedaan. Maar eerst kregen zij
gelegenheid op het Sint Pie ters plein afscheid nemen van
hun vader-paus die zich als ‘gevangene’ met wrok achter
de muren van het Vati caan had teruggetrokken en aan
wiens we reldlij ke macht voorgoed een einde was geko-
men. 
Schaep man dicht te: ‘de hel denwapens zin ken, verdwe-
nen is de schaar, de paus is bede laar.’ 
Iedere zouaaf werd beloond met een speciaal herden-
kingskruis:‘Fidei e Virtuti’, voor trouw en dapperheid.
Onder het gekroonde pauselijke wapen staat de belang-
rijkste overwinning Mentana en de overige plaatsen waar
ook Hilversumse zouaven hebben gestreden: Nerola,
Grotta San Contardo, Viterbo, Monte Rotondo, Ischia,

Medaille Bene Merenti.



Subiaco, Aquapendente, Bagnorea (oktober 1867), Ne-
rola en Monte Libretti. In de laatstgenoemde plaats had
op 18 oktober 1867 de legendarische zouavenheld Pieter
Jansz. Jong uit Lutjebroek in een gevecht van man tegen
man, voor dat hij zelf sneuvelde, 14 Garibaldis ten met zijn
geweerkolf  neergeslagen. De buitenlandse onderschei-
ding mocht in Neder land alleen met toestemming van
Koning Willem III worden gedragen.

Terugkeer
Gans Neerland juicht ons toe, al slaagde niet ons pogen. Dat zon-
gen de zouaven bij terugkeer van hun Rome-avontuur in
het vader land. Eerst kwamen zij bijeen in Oudenbosch,
waar zij als helden wer den binnen gehaald. Oudenbosch
werd het Rome van Neder land toen pastoor Hellemons
in 1870 het initiatief nam een kopie van de Sint Pieters-
kerk te bouwen. Wie anders dan de populaire Pierre Cuy-
pers kreeg de opdracht. Hij ontwierp een mengvorm van
de koepel van de Sint Pieter met de gevel van de St. Jan
van Latera nen in neo-barokstijl. In 1892 was de bouw van
het imposante kerkgebouw voltooid. Op het kerkplein
werd in 1911 een monu ment onthuld voor de dertig strijd-
makkers die in vooral verdedigende strijd hun leven lie-
ten. Drie zouaven stierven aan de gevolgen van cholera.

Op de sokkel staat onder het monumentale beeld van
Pius IX, met aan zijn voeten een sterven de zouaaf de tekst
gebeiteld: In memo riam, Neer lands kath. zonen ge sneuveld bij
de verde diging van Petrus erf. 
De verzoening van Kerk en Staat kwam eerst op 11 fe-
bruari 1929 tot stand door het verdrag van Lateranen. De
meeste zouaven hebben door hun overlijden niet meer
meegemaakt, dat door dit concordaat de dwergstaat Va-
ticaan met 44 hectaren grond internationaal werd er-
kend.  

Hilversumse helden na thuiskomst
Jong waren zij nog steeds en sterk van lijf en leden. Dank-
baar waren hun ouders dat hun zonen gezond en wel
weer thuis waren. Zij verwierven groot respect in hun fa-
miliekring en werden in de eigen parochie bejubeld en
gehuldigd vanwege hun (misschien meer avontuurlijke
dan heili ge) inzet. 
In de jaarlijkse processies hadden zij hun leven lang een
uitverkoren plaats in de stoet. Het waren wonderlijke ver-
schijningen met hun muisgrijze ballonvormige broeken,
jasjes bestikt met rode passementen en onderscheidin-
gen op de borst gespeld. 
Ook hadden zij het bijzondere voorrecht ontheven te zijn
van de kerkelijke vasten wetten! De meesten stichtten niet
lang na hun thuiskomst een gezin en werden oppas sende
huisvaders. Zij hadden veel te vertellen en waren trots op
hun krachttoeren. 
Ten tijde van hun terugkomst in 1873 begon een onze-
kere tijd met grote malaise in de wereldeconomie die tot
1896 aanhield. Ons land had met lagere lonen en werk-
loosheid te maken. Ook de oud-zouaven kregen daarmee
te maken. Bijna alle oud-strijders bleven trouw onder de
rook van de Vituskerk in Hilversum wonen en pakten hun
oude beroep weer op.

Jan van Ooijen trouwde niet lang na zijn Rome-avontuur
in 1872 met Jannetje Klooster uit Soest. Hij betrok een
woning in de Liebergerstraat (nu St.Vitusstraat), vlak bij
de Sint Vituskerk. Uit zijn huwelijk werden een dochter
en een zoon geboren. Zijn leven eindigde op 14 juli 1923,
waarmee hij met 79 levensjaren de langstlevende van de
Hilversumse strijd mak kers was. Hij werd op het pas in
gebruik genomen Barbarakerkhof aan het einde van de
Bos drift begraven.

Jan Fennis ging op 18 juli 1877 trouwen met Meintje
Prins sen. Zij betrokken de nu nog bestaande woning aan
het Achterom 167 in de ‘Klein Rome’-buurt.  Daar brach-
ten zij dertien kinderen groot, van wie er twee vroegtijdig
zijn overleden. Jan Fennis was een zeer gelovi g mens. Van
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hem wordt verteld dat hij direct na aankoop van een
nieuw pak of nieuwe werk kleding naar de kerk ging om
te bidden dat hij de kle ding in gezond heid mocht ver slij-
ten. In de besloten kerkelijke processies zal Jan vast en
zeker hebben meegelopen, met zijn eremedaille Bene
Merenti (voor zijn goede diensten) op de borst gespeld.
Op 23 oktober 1918 stierf hij plotseling, amper 71 jaar
oud. Bij zijn begrafenis was de kist bedekt met de geel-
witte pauselijke vlag. Hij werd op het oude katho lie ke
kerkhof in de St. Annastraat begraven, waar zijn graf-
steen tot aan de Hilversums kernsane ring van 1971 bleef
staan. 

Hendrik Baas huwde drie jaar na zijn terugkomst uit
Rome, op 15 oktober 1873 met Jansje Brouwer. Ook hij
kreeg kinderen. Na een ziekbed overleed Hendrik, bijna
zeventig jaar oud, op 6 maart 1918 in zijn huis Kerklaan
36 in Hilversum. 

Oud-zouaaf  Wim ter Berg stichtte een gezin met Dirkje
Baas, misschien een familierelatie van Hendrik Baas. Hij
overleed 8 oktober 1889.

Antoon Zieltjenswerd na zijn zouaventijd op 19 juni 1872
gekeurd voor dienst bij de Hilversumse schutterij, maar
vanwege zijn lengte van 1 el 49 strepen onvoorwaardelijk
vrijgesteld. Op een helaas onduidelijk foto in zouaven-
uniform is zijn kleine gestalte duidelijk te zien. 

Paul Hafakker woonde ten tijde van de herdenking van
de strijd bij Mentana op 13 november 1892 in Duiven. 

Nicolaas de Boer woonde op Vaartweg 16 in Hilversum.     

Jacob Fokker en Rijk van de Heysteeg dienden na 28 juni
1871 in de Hilversumse Schutterij. Zij waren gekeurd met
de aantekening  in het register: zonder afwijkingen. 

Het Nederlands Zouavenmuseum in Oudenbosch.
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De weduwe van Rijk van de Heysteeg woonde in 1891 in
de Ruitersweg 20 in Hilversum. 

Toen Barend Hebink na zijn zouaven-diensttijd in Hilver-
sum op 16 november 1870 met Geertuida van Os trouwde,
woonden zij in de Nieuwe Doelenstraat 10.    

Drie oud-zouaven vestigden zich na hun diensttijd in Hil-
versum. Zij hadden er hun bruid gevonden.

Theodorus Oostrop, op 19 mei 1826 in Amsterdam gebo-
ren was van 10 februari 1866 tot 16 februari 1868 zouaaf.
Tijdens de gevechten bij Mentana raakte zijn linkerarm
gewond door een kogel. Met trots bewaarde de familie dit
‘relikwie’ bij zijn twee onderscheidingen: het zilveren
Mentanakruis en de medaille Bene Merenti. Hij trouwde
Theodora de Bruin, woonde aan het Krakebeen 21 (nu Ko-
ningsstraat) waar hij op 13 november 1894 overleed. 

Matheus van Hoek kwam uit Geldrop, waar hij 8 novem-
ber 1832 werd geboren. Tweeënhalf jaar diende hij het
pauselijke leger, van 17 februari 1866 tot 20 september
1868. Ook hij maakte de slag van Mentana mee waarvoor
hij werd onderscheiden. Hij kwam in Hilversum wonen
en werken bij een van de tapijtweverijen. Op 30 mei 1877
trouwde hij in Hilversum met de weduwe van Gerrit Hout-
kamp,  Jacoba van Dijk. Zij woonden in het Achterom 98,
waar zij drie kinderen kregen. Voor de tijd waarin hij
leefde was Matheus een krasse kerel, hij haalde de leeftijd
van 85 jaar. Hij overleed op 29 mei 1918. 

De pauselijke dienst van Johannes Wouters, de op 8 juli
1852 geboren zoon van een Nijmeegse boerenknecht, was
wel van heel korte duur. Hij werd op 21 juli 1870 zouaaf
en maakte twee maanden later de val van Rome op 20 sep-
tember 1870 mee. Hieruit mag blijken dat nog tot op het
laatst vrijwilligers voor het pauselijke leger werden ge-
worven. Johannes Wouters kwam na zijn diensttijd als
wever naar Hilversum waar hij Anna van Zanten leerde
kennen. In hun woning Vossenstraat 19 werd op 18 no-
vember 1885 hun dochter Wilhelmina Wouters geboren.
Johannes overleed bijna 83 jaar oud op 9 juni 1935 in Nij-
kerk.

Monument voor de basiliek in Oudenbosch, onthuld op 26
november 1911. Paus Pius IX met een gesneuvelde zouaaf
aan zijn voeten.
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Voor het grootste deel van de persoonsgegevens van de
Hilver sumse zouaven verlaat ik mij in dank op zijn gede-
gen re search werk en dossieropgaven:

dossier matriculenummer (legernummer)  

60      8828            Hendrik Baas 
61      7684            Wilhelmus Petrus ter Berg 
62           10523          Nicolaas de Boer 
64      4097            Willem Fabré 
65      5103            Johannes Franciscus Fennis 
66      8916            Jacob Fokker  
67      5194            Paulus Hafakker 
68      3992            Barend Hebink
69      5169            Rijk van de Heijsteeg  
74      2795 en 3882 Jan van Ooijen
76      8912            Barend Overhage
78      7066            Hendrik de Rijk
79      8552 en 8895  Isaac Smit
80      9683              Jacob Smit
82      8827               Antonius Zieltjens
70      2350            Mattheus van Hoek 
75      2314            Theodoris Oostrop
81 10533 Johannes Woutters  
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