Hilversumse
zouaven,
‘kruisvaarders’
van hun tijd
Piet Timmer

...en wie weet hoe velen tot zich zelven gezegd hebben:
O! ware ook ik daar geweest; ook ik wil
Met oude tradities opgegroeide rooms-katholieken weten misschien nog wel wat
zouaven waren. Het waren meer dan elfduizend 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.

Paus Pius IX

Hij vroeg hen naar Rome te komen om het bedreigde soevereine grondgebied van de Kerkelijke Staat, het ‘patrimonium Petri’, het erfgoed van Petrus te verdedigen
tegen inlijving bij een al bijna verenigd koninkrijk Italië.
Heel opmerkelijk is dat in die periode maar liefst 3181
avontuurlijke Nederlandse katholieke jongemannen,

bijna dertig procent van het hele zouavenleger, als nieuwe
‘kruisvaarders’ 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 schatting zo’n
kleine vierduizend vrijwilligers, als het aantal Brabanders
en Limburgers wordt meegeteld dat onder de Belgische
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De nationalistische strijder Guiseppe Garibaldi (1807-1882)

zouaven was geregistreerd.
Het Gooi, de Vechtstreek en het Eemgebied lieten zich
met een deelname van 75 rekruten niet onbetuigd. Voor
het ‘heilige dienstwerk’ meldden zich uit de overwegend
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katholieke dorpen Laren en Eemnes ieder zes jongemannen, vijf kwamen uit Blaricum, en dertien uit Bussum.
Verder drie uit Naarden en twee uit ‘s-Graveland. Baarn
leverde twee vrijwilligers, Ankeveen drie, een kwam uit

Oud-Loosdrecht en vier uit Weesp. Soest en Hilversum
spanden met respectievelijk achttien en vijftien idealisten
de kroon.
Wat bewoog deze jonge kerels? Was er invloed en medewerking van hun ouders, stimulans van de pastoor of van
vrienden die zich al eerder als zouaaf hadden ingezet?
Wat voerde de boventoon? Jeugdige overmoed of bezielde
strijd voor een in hun ogen goede zaak? En toen zij terugkwamen: kregen zij meer eer dan beter werk of was er teleurstelling omdat het doel waarvoor zij gingen niet was
waargemaakt?
Uit bewaarde persoonlijke brieven naar het thuisfront, uit
documenten en kranten van die tijd kan een algemeen
antwoord worden gegeven, maar of al hun ‘sterke’ verhalen grond van waarheid bevatten, blijft onbekend.

De roomsen tellen weer mee
Toen op 3 november 1848 het kabinet Thorbecke een
nieuwe geliberaliseerde grondwet afkondigde, werd
onder meer een belangrijk recht verwezenlijkt: elk kerkgenootschap kreeg volledige vrijheid om zich naar eigen
inzicht te organiseren. Voor het landsbestuur verviel het
zo genoemde ‘recht van placet’ dat het tot dan nog mogelijk maakte om pauselijke besluiten, zoals benoeming van
bisschoppen en erkenning van kerkelijke regelingen,
tegen te houden.
De nieuwe grondwet maakte voor de rooms-katholieken
de weg vrij om de organisatie van de kerk van Rome te
herstellen, die in ons land in 1674 buiten werking was gesteld. Tot dan hadden de katholieke schuilkerk-gemeenschappen zich in het culturele, maatschappelijke en
politieke leven zwak verweerd. Hun vaste bodem was de
rots van Petrus, die hen vanuit het pauselijke Rome trouw
bijeen hield. Daar was op 16 juni 1846 Giovanni graaf
Mastai-Ferretti 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 pauselijke ‘breve’ van 4 maart 1853, haar
fiat voor de oprichting van vijf Nederlandse 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 parochiekerken in het Gooi werden bij het aartsbisdom
Utrecht ingedeeld.

was onder pastoor Theodorus Maassen gestaag gegroeid
tot boven de drieduizend, meer dan de helft van de Hilversumse bevolking.
Al twee jaar eerder, in 1851 had de parochie tussen het
Achterom en Groest aan de Sint Annastraat een eigen katholiek kerkhof met kapel en grafkelder aangelegd. Nu
werd in 1854 aan de oostkant van de zaalkerk een rechthoekig koor met een dwarsbeuk aangebouwd. De westgevel aan de kant van het Veeneind kreeg met
goedkeuring en subsidie van de minister van waterstaat
een neoklassieke voorgevel (de zogenoemde Waterstaatstijl), compleet met houten torenopbouw, luidklokken en
een slaguurwerk. Met grote en veel kleine giften was de
bouwsom van 36.500 gulden bijeen gebracht. De roomskatholieken hadden duidelijk wat in te halen! En later nog
meer, toen in mei 1891 de eerste steen werd gelegd voor
de imposante kerk van Pierre Cuypers, die niet alleen een
beroemd architect van de neogotiek was maar ook een
vurig pleitbezorger van de katholieke emancipatie. Op
kerkelijke hoogtijdagen trokken processies door de kerk
en buitenom door het ‘pastoorse bosch’; er werd gezongen en gebeden. Vijf zusters franciscanessen betrokken
in 1853 een huis aan de Langestraat, waar zij naailes
gaven en bewaarschool hielden. Zij verhuisden tien jaar
later, in 1863 naar een nieuw gebouwd klooster. Het was

Contract van dienstneming voor twee jaar (14-10-1869).

Katholiek Hilversum anno 1853
Direct nadat de organisatie van de bisschoppelijke hiërarchie gestalte had gekregen, lagen in het dorp Hilversum de plannen klaar voor de uitbouw van de sobere
zaalkerk Sint Vitus uit 1786 aan het Amersfoortsche eind
(later Veeneind, nu Emmastraat). Het aantal parochianen
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De Zouaaf, Vincent van Gogh (1888).

het Sint Anna Gesticht 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 Hilversumse jongemannen gehoor gaven aan de oproep van
een in het nauw gedreven paus Pius IX en afscheid namen
van alles wat hen dierbaar was. Zij waren jong, nog ongehuwd, wellicht nooit buiten het Gooi geweest en spraken zeker geen andere taal.
De promotor en contactman voor de bisdommen 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 relatief veel pauselijke vrijwilligers. Pater De Kruijf schreef in 1864 regelmatig de parochiepastoors aan, zo ook de op 28 september 1857 benoemde pastoor van de Sint Vituskerk,
Henricus Joannes Smidts. Zijn door Anthonius Brouwer
geschilderd portret hangt in de pastorie.
Uit het aantal goedgekeurde Hilversumse kandidaten
mag je afleiden dat ook pastoor Smidts een ijverig pleitbezorger voor de goede zaak van de paus moet zijn geweest. De meeste jongens waren van eenvoudige komaf,
kwamen vaak uit grote gezinnen waarvan de ouders een
stille wens koesterden om tenminste een van hun zonen
of dochters als kloosterling of non aan de kerk af te
staan. Dus waarom dan met trots geen zoon aan het pauselijk zouaven-leger ‘schenken’?
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Bij de meesten ontbrak het aan enig politiek benul van
wat er in de wereld aan de hand was. In die tijd konden
zo’n tweeduizend Hilversummers niet lezen en schrijven,
en waren daardoor afhankelijk van mondelinge communicatie. Met moeite konden zij hun eigen naam op papier
krabbelen.
De omwenteling van handwerk naar stoomenergie in de
Hilversumse weverijen (de eerste stoomspinnerij en -weverij werd 5 april 1867 aan de Vaart gesticht), had het loon
van de wevers zeker niet verbeterd. Maar met een gemiddeld weekloon van vier en een halve gulden waren de
wevers nog altijd beter uit dan met de dagsoldij van enkele stuivers die zij als zakgeld in het zouaven-leger zouden krijgen. Dus carrière maken kon het niet zijn.
Wat de knapen duidelijk voor ogen moet hebben gestaan
is dat zij zich voor een erezaak wilden inzetten, voor een
weerloze paus die zonodig met bloed verdedigd diende
te worden. Hun hart was absoluut groter dan hun verstand. Hun inzet spreekt maar al te duidelijk uit een brief,
die de zeventienjarige Hilversumse fabrikeurszoon Adrianus Nicolaas Veen op 23 oktober 1868 van zijn oude
schoolvriend Henri Reeser uit Amsterdam ontving.
Zeer Geliefde Vriend, ik meld U dat ik zoo gelukkig ben mijn vurigste wenschen vervuld zie, namentlijk dat ik mijn bloed ga offeren 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 famille en Chris Fokker en
alle die mij kennen, ik hoop als wij elkander hier niet wederzien,
het dan toch wel in het hiernamaals wezen zal.

Franse zouaaf.

Opkomst en keuring
De eerste opvang van de jongemannen die zich geroepen
voelden de paus ‘te helpen’ was in het instituut van de
broeders van Saint Louis in Oudenbosch. Daar deed met
name broeder Bernardinus een eerste selectie, registreerde hun namen en antecedenten en gaf enkele instructies. Zij moesten een fiat van hun ouders of voogd
tonen.
Verstandig was het ook dat zij via de burgemeester bij de
koning vergunning hadden gevraagd om in vreemde
krijgsdienst te treden. Als je bij thuiskomst uit Rome geen
burgerrechten meer had, kwam je zonder steun of werk
in moeilijkheden en was de toekomst zeker ‘armoe troef ’.
Sommigen liet dit onverschillig. Zij zeiden: de Paus een
vreemde?, hij is mijn vader!
Na enkele dagen vertrokken de jongens meestal in groepen van dertig tot veertig man met de stoomtram naar
Brussel om daar gekeurd te worden. Hun geestelijke en lichamelijke conditie moest in orde zijn. Voor die tijd moet
hun medische onderzoek best streng zijn geweest. De rekruut moest tenminste 18 jaar zijn en niet ouder dan 40
jaar, en zijn lichaamslengte tenminste 1,57 meter. Jongens van ruim 17 jaar werden toegelaten als ze het voorkomen hadden van een 18-jarige! Zij die afgekeurd
werden, keerden teleurgesteld terug, eerst naar Oudenbosch 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 teder.

Zo gingen ze dan; op weg naar Rome, heel zeker van hun
zaak, zoals eerder kruisvaarders naar Jeruzalem ten strijde waren getrokken. De zaak van de paus was immers
een zaak van God. Deus lo vult: God wil het! was de leus. Met
de ‘sneltrein’ reed de groep uit Brussel via Parijs in 28 uur
naar Marseille. Daar in de haven lag de boot met de toepasselijke naam ‘Vaticane’ klaar om de Nederlandse rekruten samen met die uit België en Frankrijk en, met nog
wat landverhuizers en kooplieden aan boord, naar Civitá
Vecchia te stomen, de havenplaats van de Kerkelijke
Staat. Tweeëneenhalve etmaal duurde de bootreis. Het
laatste deel naar Rome ging weer per trein. Het hele traject per trein was onmogelijk omdat het noorden van Italië al in handen was van het leger van Victor Emanuel. Al
met al duurde de rekruteringstijd twaalf tot dertien
dagen.
Het is een treffende oogenblik omdat men dan zelf zijne voeten mag
zetten op den grond die zoo dikwerf is doorweekt met het bloed van
zoovele duizenden Martelaren die ook hun leven voor ‘t Heilig geloof hebben opgeofferd en misschien onze voorgangers zijn,
schreef zouaaf Jan Moet uit Haarlem.
Met dergelijke bezielde intenties kwamen de jongemannen in Rome aan, zonder enig vermoeden dat de redding
van Rome en het Vaticaan door de aanvallen van Garibaldi’s revolutionaire ‘roodhemden’ bijna een verloren zaak
was. Op 17 maart 1861 was in Turijn het koninkrijk Italië
officieel gesticht en Victor Emanuel tot koning uitgeroepen. Maar de paus wilde geen afstand doen van zijn wereldlijke macht en sprak zijn ‘non possomus’ uit: wij
kunnen en mogen geen afstand doen van Petrus’ erfgoed
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Zouaven op het St. Pietersplein voor de pauselijke zegen, 25 april 1870.

dat van alle christenen is.
De rekruten die in Rome aankwamen werden in enkele
tot kazerne ingerichte kloosters gelegerd waar het voor
hen zeker in het begin afzien en aanpassen moet zijn geweest. De aardappel werd spaghetti en olijven, 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 eenheid van Italië tegenwerkten.

Trainen voor de stormmars
De Nederlandse groepen kregen een training van acht
weken van luitenant Adriaan Looymans uit Oudenbosch.
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 pauselijk leger bestond uit scherpschutters, dragonders (soldaten te paard) en sappeurs (loopgravenmakers).
Na de training kwam de dag waarop de zouaven in de basiliek Sint Jan van Lateranen de eed op het vaandel aflegden, 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 terugtrekken.
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Na de eedaflegging werd het echt menens! Voordat de
zouaven naar hun regimentsbestemming 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 hoogtepunt in hun leven. Met humor
schrijft de oud-zouaaf Jan Moet dat een gebrek aan taalkennis 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 ontvangen hadden
ook strekte tot en met onze familie in de derde graat. Toen vroeg de
paus; waar komt ge vandaan? van Holland, van Holland, zeiden we. Hij zeide: Holland Holland? Due stata, due stata? Toen
door die Belg werd aangeduid waar dat ligt, begreep 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 infiltrerende 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 voedsel, een pijp tabak en een literfles wijn voor 15 cent te
kopen. Het voedsel moesten zij zelf klaarmaken. Als zij
zich voor een veldslag gereed moesten maken, namen zij
voor twee of drie dagen voedsel mee: erwten, bonen,

De slag bij Monte Libretti.

Op bivak.

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

De eerste drie Hilversumse zouaven
Tweederde van de Nederlandse zouaven kwam voort uit
kleine ambachtslieden, landbouwers en dagloners. Hilversum liet hetzelfde beeld zien. Zeven ouders waren
wever, vijf spinster of naaister, de anderen werkman of
dagloner. Dat ook zeven van hun zouaven-zonen wever
waren is dan ook niet zo verwonderlijk als je in het jaarverslag 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 wevers nog 44,5 procent van de beroepsbevolking.
De eerste Hilversumse vrijwilliger die in 1866 na een wervende 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 Amersfoortse end (nu Emmastraat).
Kleinzoon Theo van Ooijen weet mij nog uit familieverhalen te vertellen hoe de gloedvolle preek zijn opa zo begeesterd moet hebben, dat hij zich zonder dralen na
afloop van de kerkdienst op de pastorie voor Rome ging
melden. Pas daarna biechtte hij zijn stoute plan op aan
zijn onthutste ouders. Nadat Jan eerst in een persoonlijke
kennismaking met pater De Kruyff ook van hem goedkeuring 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 getuigschrift van pastoor Smidts, een geboortebewijs van burgemeester Alberti en een attest van de dokter reisde Jan naar het meldpunt Oudenbosch. Voor reisen andere kosten kon pater De Kruyff zich zonodig garant stellen. In sommige gevallen was geldelijke bijstand
nodig want het merendeel van de jongens kwam voort uit
hardwerkende gezinnen met krappe inkomsten.
Het is jammer dat door een brand in het huis Liebergerstraat 11 (nu St. Vitussstraat) dat het gezin van Jan van
Ooijen later bewoonde, alle persoonlijke documenten uit
Jans zouaventijd verloren gingen. Jan van Ooijen tekende
op 14 april 1866 het ‘feuille d’enrôlement’ voor de tijd van
twee jaar tot 15 april 1868 bij de Servizio Militare della
Santa Sede in Rome. Op 13 november 1868 sloot hij opnieuw een verbintenis die na 14 maanden op 13 januari
1870 werd beëindigd. Het is niet bekend of Jan in de periode 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
diensttijd van totaal 38 maanden overtrof hij alle andere
Hilversumse zouaven.
Een jaar later volgde leerlooier Barend Hebink het voorbeeld van zijn dorpsgenoot. Barend was op 20 september
1839 in Hilversum geboren. Zijn vader Gerrit Hebink was
wever. Zijn moeder heette Gerritje van Rooijen. Barend
was op 22 juni 1864 ingeloot voor de Hilversumse Schutterij maar omdat zijn lichaamslengte 1,53 meter was,
werd hij te klein bevonden en onvoorwaardelijk van
schuttersdienst vrijgesteld. Bij zijn keuring voor het zouaven-leger in Brussel was de ondermaat van de 27-jarige
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Schoolplaat van de slag bij Mentana, november 1867.

Barend minder bezwaarlijk. Barend tekende een tweejarig contract van 27 april 1867 tot 30 april 1869.
De derde zouaaf werd op 20 juli 1829 in Hilversum geboren 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 Fabré was met
zijn leeftijd van 38 jaar de oudste van de Hilversumse
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zouaven die het avontuur aanging. Zijn tweejarig ‘feuille
d’enrôlement’ liep van 1 juni 1867 tot 1 juni 1869.
Op 14 april 1870, niet lang na zijn terugkomst in Hilversum is de ongehuwd gebleven Barend overleden. De oorzaak van zijn vroegtijdige dood is onbekend, maar het is
goed mogelijk dat zijn dood een nasleep is van de heftige choleraepidemie die in de zomer van 1867 uitbrak.
In het stadje Albano in de Campagna, waar zouaven in

Succesvolle strijd bij Mentana
Roept nu victorie die den Paus bemint
want Garibaldi heeft den slag verloren.

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 medaille:
Bene Merenti, voor goede diensten. De namen van de gestorven zouaven werden in Albano op een marmeren gedenkplaat vereeuwigd.

Het katholieke thuisfront las berichten van grote edelmoedigheid en geestdrift die hun dappere jongens in het
strijdgewoel om Rome en andere garnizoensplaatsen aan
de dag legden. Het weekblad de Katholieke Illustratie drukte
in de eerste jaargangen van haar bestaan, 1867 en 1868,
brieffragmenten af van ‘den zouaaf in Rome aan zijne
dierbaren ouders’.
Ook het dagblad De Tijd deed er in propagandistische krijgshaftige verslagen van de ‘troupes pontificaux’ niet
voor onder. Onder protest van Frankrijk trof Garibaldi
voorbereidingen voor een campagne tegen Rome. Zo
kreeg de enige voor de zouaven succesvolle strijd bij Mentana bij het thuisfront grote bekendheid.
Door de aanvallen van Garibaldi en zijn roodhemden op
Rome in 1867 kwam de wereldlijke macht van de roomskatholieke 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 legionairs van Napoleon
III op de achterhoede heeft het pauselijk leger van 2540
zouaven en 63 officieren, het leger van Garibaldi buiten
Rome gehouden. De onverwachte overwinning op de Garibaldisten vond plaats bij Mentana, ongeveer twaalf kilometer ten noordoosten 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 verpletterende nederlaag. Van de elfduizend Garibaldisten verloren 615 soldaten hun leven en in totaal telde het strijdtoneel meer
dan 1200 gewonden.
Garibaldi werd gevangen genomen, het restant van zijn
troepen ontbonden. 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 Nederlandse 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 onderscheiden met het zilveren Mentanakruis.
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De slag bij Mentana, op 3 november 1867, gewonnen door de zouaven.

Een nieuwe groep Hilversummers
Na de slag van Mentana bleef het tot juli 1870 rustig in
het gebied van de Kerkelijke Staat, dat intussen was gereduceerd tot Rome en omgeving. De zouaven hielden
zich in die tijd bezig met het verjagen van rovers en infil-
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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 berichten van Mentana in november 1867 hadden ook Hilversum bereikt. Die moeten bij aarzelende thuisblijvers

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 dienstcontract afsloten.
Johannes Fennis werd in Hilversum geboren op 6 oktober 1847 en woonde bij zijn ouders Willem Fennis en Johanna Esman in de Laan(straat). 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 zeventig oudgedienden naar het noorden van Spanje om het avontuur voort
te zetten. Hij heeft zich mogelijk aangesloten bij het opstandelingenleger van Don Alfonso de Bourbon, broer
van de Carlistische troonpretendent Don Carlos, waar de
Nederlander Ignace Wils uit Ravenstein een keurkorps
van Carlistische zouaven leidde. Omdat Jan uit Spanje
terug naar huis was gelopen, kreeg hij algauw in de Hilversumse volksmond de bijnaam ‘Jan van Spanje’.
Paul Hafakker, geboren op 14 augustus 1850, was een
zoon van de tapijtwever Tijmen Hafakker en Jannetje
Melis die als naaister wat extra bijverdiende voor haar
gezin. Paul tekende een dienstcontract voor twee jaar, dat
op 23 november 1869 eindigde.
Ook Rijk van de Heijsteeg was een echte Hilversummer,
op 21 april 1846 geboren uit het huwelijk van Evert van de
Heijsteeg en Machtilda Hoppenrijs. Zijn zouaven-contract 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
Schutterij.
In het daarop volgende jaar 1868 meldden zich nog twee
idealistische Hilversummers voor het zouaven-leger.

grote invloed hebben uitgeoefend, want een hausse van
554 nieuwe Nederlandse vrijwilligers meldde zich aan
voor uitzending. Zo ook een koppel van drie Hilversummers. Misschien waren het vrienden, in elk geval zullen
zij elkaar vanuit de parochiegemeenschap gekend hebben. Het waren barbier en kapper Johannes Fennis, 20

Hendrik de Rijk, geboren 6 december 1842, woonde bij
zijn ouders de werkman Nicolaas de Rijk en zijn vrouw
Antonia Reuring in de Herenstraat. Hij liet, 25 jaar oud,
zijn weversberoep in de steek en diende van 11 februari
1868 in de rang zouaaf der 1de klasse bij de 3de compagnie van het eerste bataljon. Hij had de hoogste rang op de
lijst van Hilversumse zouaven. Een jaar eerder op 26 juni
1867 was Hendrik de Rijk goedgekeurd voor de Hilversumse 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
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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 Wilhelmus 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 maakten schoenen op maat. Zijn vader was schutter bij de Hilversumse 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 Hilversumse jongemannen 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 jongere broer Jacob Smit, geboren op 3 november 1840,
waren zonen van de dagloner Jan Smit en Gerritje Glazemaker. 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 matricule-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 compagnie
in het tweede bataljon ingedeeld.
Jacob Smit kwam een half jaar daarna op 31 december
1869 in zouavendienst en werd bij de compagnie cavaleristen ingedeeld. Door de val van Rome eindigde zijn contract.
In de zomer 1869 ging Hendrik Baas naar Rome. Hij
werd op 8 juli 1848 in de Leeuwensteeg (nu Leeuwenstraat) geboren. Zijn vader Pieter Baas werkte in één van
de Hilversumse weverijen, moeder Aaltje Spijker spon in
de kleine woonruimte van haar huis vuil en stoffig koehaar voor de tapijtweverijen; een ongezonde bezigheid.
Hendrik zelf was fabrieksarbeider, 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 compagnie bij het 4de bataljon ingedeeld en
ook hij diende tot de val van Rome.
Op dezelfde datum en bij dezelfde compagnie als Hendrik 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.
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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 vertrok hij met toestemming van pater De Kruyff. Een jaar
na zijn terugkomst uit Rome diende hij vanaf juni 1871
bij de Hilversumse Schutterij.
Barend Overhage werd 21 januari 1844 geboren in het weversgezin 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, evenals 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 Depotbataljon. 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 gehaald.
De situatie werd spannend. Op 20 september stond
Victor Emanuel voor de Porte Pia in Rome met zestigduizend Italiaanse soldaten en tweehonderd kanonnen tegenover het overschot van de ‘troupes pontificiaux’ van
achtduizend soldaten, onder wie de vierduizend zouaven.
Bij de eerste beschieting van de stadspoort sneuvelden
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, opdracht de verdediging te beëindigen en liet op de koepel

Medaille Bene Merenti.

van de Sint Pieter een witte vlag hijsen. Rome werd hoofdstad van het koninkrijk Italië.
Zeven van de Hilversumse zouaven waren getuigen van
dit pauselijke drama. Het leger werd op 21 september
door een order van generaal Kanzler ontbonden. Hij ontsloeg 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 PapaRege’ 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 Pietersplein afscheid nemen van
hun vader-paus die zich als ‘gevangene’ met wrok achter
de muren van het Vaticaan had teruggetrokken en aan
wiens wereldlijke macht voorgoed een einde was gekomen.
Schaepman dichtte: ‘de heldenwapens zinken, verdwenen is de schaar, de paus is bedelaar.’
Iedere zouaaf werd beloond met een speciaal herdenkingskruis:‘Fidei e Virtuti’, voor trouw en dapperheid.
Onder het gekroonde pauselijke wapen staat de belangrijkste overwinning Mentana en de overige plaatsen waar
ook Hilversumse zouaven hebben gestreden: Nerola,
Grotta San Contardo, Viterbo, Monte Rotondo, Ischia,
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Op de sokkel staat onder het monumentale beeld van
Pius IX, met aan zijn voeten een stervende zouaaf de tekst
gebeiteld: In memoriam, Neerlands kath. zonen gesneuveld bij
de verdediging van Petrus erf.
De verzoening van Kerk en Staat kwam eerst op 11 februari 1929 tot stand door het verdrag van Lateranen. De
meeste zouaven hebben door hun overlijden niet meer
meegemaakt, dat door dit concordaat de dwergstaat Vaticaan met 44 hectaren grond internationaal werd erkend.

Hilversumse helden na thuiskomst

Het Nederlands Zouavenmuseum in Oudenbosch.

Subiaco, Aquapendente, Bagnorea (oktober 1867), Nerola 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, voordat hij zelf sneuvelde, 14 Garibaldisten met zijn
geweerkolf neergeslagen. De buitenlandse onderscheiding mocht in Nederland alleen met toestemming van
Koning Willem III worden gedragen.

Terugkeer
Gans Neerland juicht ons toe, al slaagde niet ons pogen. Dat zongen de zouaven bij terugkeer van hun Rome-avontuur in
het vaderland. Eerst kwamen zij bijeen in Oudenbosch,
waar zij als helden werden binnengehaald. Oudenbosch
werd het Rome van Nederland toen pastoor Hellemons
in 1870 het initiatief nam een kopie van de Sint Pieterskerk te bouwen. Wie anders dan de populaire Pierre Cuypers kreeg de opdracht. Hij ontwierp een mengvorm van
de koepel van de Sint Pieter met de gevel van de St. Jan
van Lateranen in neo-barokstijl. In 1892 was de bouw van
het imposante kerkgebouw voltooid. Op het kerkplein
werd in 1911 een monument onthuld voor de dertig strijdmakkers die in vooral verdedigende strijd hun leven lieten. Drie zouaven stierven aan de gevolgen van cholera.
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Jong waren zij nog steeds en sterk van lijf en leden. Dankbaar waren hun ouders dat hun zonen gezond en wel
weer thuis waren. Zij verwierven groot respect in hun familiekring en werden in de eigen parochie bejubeld en
gehuldigd vanwege hun (misschien meer avontuurlijke
dan heilige) inzet.
In de jaarlijkse processies hadden zij hun leven lang een
uitverkoren plaats in de stoet. Het waren wonderlijke verschijningen met hun muisgrijze ballonvormige broeken,
jasjes bestikt met rode passementen en onderscheidingen op de borst gespeld.
Ook hadden zij het bijzondere voorrecht ontheven te zijn
van de kerkelijke vastenwetten! De meesten stichtten niet
lang na hun thuiskomst een gezin en werden oppassende
huisvaders. Zij hadden veel te vertellen en waren trots op
hun krachttoeren.
Ten tijde van hun terugkomst in 1873 begon een onzekere tijd met grote malaise in de wereldeconomie die tot
1896 aanhield. Ons land had met lagere lonen en werkloosheid 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 strijdmakkers was. Hij werd op het pas in
gebruik genomen Barbarakerkhof aan het einde van de
Bosdrift begraven.
Jan Fennis ging op 18 juli 1877 trouwen met Meintje
Prinssen. Zij betrokken de nu nog bestaande woning aan
het Achterom 167 in de ‘Klein Rome’-buurt. Daar brachten zij dertien kinderen groot, van wie er twee vroegtijdig
zijn overleden. Jan Fennis was een zeer gelovig mens. Van

hem wordt verteld dat hij direct na aankoop van een
nieuw pak of nieuwe werkkleding naar de kerk ging om
te bidden dat hij de kleding in gezondheid mocht verslijten. 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 geelwitte pauselijke vlag. Hij werd op het oude katholieke
kerkhof in de St. Annastraat begraven, waar zijn grafsteen tot aan de Hilversums kernsanering 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 Zieltjens werd 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 zouavenuniform 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 Hilversum 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 Hilversum. Zij hadden er hun bruid gevonden.
Theodorus Oostrop, op 19 mei 1826 in Amsterdam geboren 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 Koningsstraat) waar hij op 13 november 1894 overleed.
Matheus van Hoek kwam uit Geldrop, waar hij 8 november 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 Houtkamp, 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 september 1870 mee. Hieruit mag blijken dat nog tot op het
laatst vrijwilligers voor het pauselijke leger werden geworven. 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 november 1885 hun dochter Wilhelmina Wouters geboren.
Johannes overleed bijna 83 jaar oud op 9 juni 1935 in Nijkerk.

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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Zouavenmonument op de begraafplaats van Verano in Rome. Opgericht door paus Pius IX in 1867 ter
herdenking van de slag bij Mentana.
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