
Roel en zijn gezin wonen lange tijd op Wakkerendijk 26, 
een huis dat werd afgebroken voor de aanleg van de Roëll-
laan. Het stond ongeveer op de plek waar nu de bibliotheek 
staat en was bereikbaar vanaf de Wakkerendijk. Zoon Hendrik 
uit het eerste huwelijk van Roel trouwt met M.J. Hogguer 
en zijn zus Ida Maria met Johannes van Dijk. Jacobus Her
manus, de zoon uit het tweede huwelijk trouwt rnet Lina Ca-
tharina Vos en gaat in Laren wonen. Hun zoon. Roel kwam weer 
terug naar Eemnes. 

Hiermee zijn we voorlopig aan het eind van de geschiedenis 
gekomen. Om het beknopt te houden is niet iedereen genoemd, 
het is dus mogelijk dat u namen mist. 
Met dank aan de genealogische Werkgroep Eemland en aan 
Henk van Hees voor hun hulp hierbij. 

Jan van Wijk 
Bertie van Wijk-Blom. 

Globaal overzicht van de Zouaven-activiteiten 
in de periode 1861-1870. 

18-09-1960 5000 zouaven vechten tegenover 33.000 solda
ten van het leger van Koning Victor Emmanuel 
II van Sardinië,(bij Castelfidaro). De zou
aven legden een legendarisch geworden moed 
aan de dag. 

Na de september-conventie van 1864 bleek de noodzaak het 
zouavenleger aanzienlijk te versterken. 
Benden van de republikein Garibaldi werden herhaaldelijk 
door de zouaven verdreven. 
Op 3 november 1867 vond de Slag van Mentana plaats. Dit 
was een treffen van 5000 zouaven en 15.000 roodhemden 
(mannen van Garibaldi). Het werd een verpletterende ne
derlaag voor de mannen van Garibaldi. Daarna hielden de 
zouaven zich tot 1870 bezig met het verjagen van rovers 
en groepen die grensplaatsen aanvielen. In september van 
dat jaar vielen 60.000 soldaten van Victor Emmanuel II 
de Pauselijke Staat binnen. De 5000 pauselijke soldaten 
konden weinig tegenstand bieden. De Paus Pius IX gaf 
zich over, omdat hij geen bloed wilde vergieten. 
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Dit was het einde van de Kerkelijke Staat. De eenheid van 
Italië was tot stand gekomen. Het zouavenleger werd ont
bonden. 

De. zouaven uit Eemnes 

Een bijzonder stukje Eemnesser geschiedenis] 
De meeste mensen zullen tegenwoordig niet meer weten 
Aiat een zouaaf Ls of liever gezegd: was. Heel simpel 
gezegd was het de naam voor een jongeman die uit vrije 
vuil naar Rome trok om het gebied van de Paus te verde
digen in de periode tussen 1860 en 1870. 

Zen pure katholieke aangelegenheid dus! In de vorige 
eeuw was de paus niet alleen hoofd van de R.K. Kerk 
naar ook nog staatshoofd van een vrij groot gebied 
rondom Rome: de Kerkelijke Staat. 
In de loop van de 19e eeuw ontstond in het verbrokkel
de Italië het idee om alle staatjes tot één rijk sa
men te voegen. De Paus wilde aan dit streven niet mee
doen en daarom kreeg hij Koning Victor Emmanuel en Ga
ribaldi tegenover zich. Er moest gevochten worden en 
de Paus Pius IX liet een pauselijk leger samenstellen. 
Katholieke jongens van over de hele wereld konden zich 
vrijwillig aanmelden. Dit leger trad in functie vanaf 
1861. De soldaten kregen een speciaal uniform, geïnspi-
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reerd door het uniform van de Zoeaven, strijders van de 
Kabylen uit Algerije. Al snel werden de strijders voor de 
paus toen ook zouaven genoemd. 

Toen Frankrijk na 1864 de militaire steun aan de Paus 
verminderde werd dit het sein voor een grote groep Ne
derlanders om als zouaaf naar Rome te trekken. Officieel 
zijn er tussen 1860 enl870 zo'n 3181 Nederlanders als 
zouaaf naar Rome afgereisd. Meestal ging de reis via Ou-
denbosch naar Brussel waar de jongens gekeurd werden en 
daarna per trein naar Marseille en per boot naar Rome. 

In de doorgangsplaats Oudenbosch bevindt zich het interes
sante Nederlandse Zoeavenmuseum, Ik was daar de afgelopen 
zomer op zoek naar gegevens over de Bussumse zouaaf Teu-
nis Ruijzendaal, een broer van mijn betovergrootvader. Ter
loops informeerde ik ook naar Eemnesser zouaven. Tot mijn 
grote verbazing bleken er naast de bekende Jan Luijf nog 
5 andere Eemnesser jongens als zouaaf gefungeerd te hebben. 
Hier volgt voor elk afzonderlijk de levensloop. 

Gijsbert Schoonderbeek (1837-1875) 
nr. 2103 
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Geboren te Eemnes 10-02-1837 op het adres Wakkerendijk 196, 
als zoon van de landbouwer Jacob Schoonderbeek en Neeltje 
van Dijk. 
Hij werd ingeschreven als zouaaf op 03-02-1R66 en bevorderd 
tot korporaal op 21-11-1867. Hij werd ontslagen uit de 
dienst op 01 maart 1868. In 1867 maakte hij de Slag van 
Mentana mee naar aanleiding waarvan hij het Zilveren Menta-
nakruis ontving. 

Gijsbert was met zijn familie in 1847 verhuisd van Eemnes 
naar Hoogland. Vrij snel na zijn ontslag uit de Pauselijke 
dienst in 1868 trouwde hij op 25-08-1869 in Amersfoort met 
Petronella v.d. Hoef. Gijsbert woonde toen bij zijn ouders 
in Leusden. Petronella was weduwe en oefende het beroep 
van vrachtrijdster uit. Gijsbert kwam na zijn huwelijk bij 
haar in Amersfoort wonen aan de Appelmarkt. Hij werd ook 
vrachtrijder, maar niet voor lang. Hij stierf te Amersfoort 
op 26 maart 1875, 38 jaar oud. 

Tijmen Luijf (1836-1917) 
nr. 2414 

Geboren te Eemnes op 10-09-1836 in het huis Wakkeren
dijk 202/204 (nu P. Koppen), als zoon van Gerrit Tijmen-
se Luijf en Johanna Batenburg. De familie verhuisde in 
1849 naar Wakkerendijk 232 (nu Wiggerts). 

Tijmen werd ingeschreven als pauselijk zouaaf op 17-02-
1866. Hij maakte de Slag van Mentana mee, waarbij hij het 
Zilveren Mentanakruis behaalde. Op 01-03-1868 werd hij uit 
de dienst ontslagen. 

Mentana en zijn citadel 



Terug in Eemnes trouwde hij op 10 november 1869 met Daatje 
Willemse van Isselt, een meisje dat in hetzelfde huis ge
boren was als hijzelf. In hetzelfde jaar 1869 kocht hij 
het ouderlijk huis Wakkerendijk 232, waar hij met zijn ge
zin bleef wonen tot 16-04-1881. Op die datum verhuisde hij 
met vrouw en kroost naar Hilversum. 

Toen hij niets meer kon verdienen, vroeg hij wegens ouder
dom en armoede, in 1909 om ondersteuning bij de vereniging 
van zouaven. Bij die gelegenheid verklaarde°een woordvoer
der van de afdeling Utrecht dat Tijmen doodarm was, doch 
van een onberispelijk gedrag. De kapelaan van Hilversum 
gaf een verklaring van goed zedelijk gedrag en Tijmen ont
ving tussen 1909 en 1913 dertien gulden steun. 

Hij stierf te Hilversum op 17 november 1917. 

Wouter Schoonoord (1838-1868) 
nr. 2537 

Geboren te Eemnes op 28-03-1838 in het huis Wakkerendijk 
164, als zoon van Pieter Schoonoord en Cornelia Natter. 

Rond 1842 vertrok het gezin van Eemnes naar Soest. Wou
ter werd ingeschreven als pauselijk zouaaf op 24-02-1866. 
Hij maakte in 1867 de Slag van Mentana mee en ontving het 
Zilveren Mentanakruis. 

Hij stierf in een militair ziekenhuis in Rome op 07 janu
ari 1868 aan een 'verzwering in de zij.' 

Willem van den Berg (1841-1868) 
nr.6580 

Geboren te Eemnes op 29-07-1841 in het armenhuis van de 
R.K. Parochie Eemnes bij Dikke Torentje. 

Hij was de jongste van het grote gezin van Dirk Jacobse 
van den Berg en Grietje Tijmense tuijf. 
Als boerenknecht werkte hij in Abcoude en Baarn. 

Willem werd ingeschreven als pauselijk zouaaf op 28-12-
1867. 

Hij heeft in Italië niet veel activiteit kunnen ontplooien. 
In de loop van het jaar 1868 werd hij ziek in het kamp van 
Rocca di Papa. Het leger trok verder en hij bleef alleen 
achter. Zonder zich verstaanbaar te kunnen maken stierf 
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deze Eemnesser jongen in het voor hem vreemde Italië op 30 
september 1868 (Rocca di Papa). 

In een brief van de Vlaamse Pater Van Aarts, geschreven op 
23-11-1875 naar Oudenbosch stond treffend beschreven in wel
ke situatie deze jongen zich bevond, (vertaald uit het 
frans) : 

'de 2e september(1868) om half twee 's nachts is het kamp 
opgebroken. Ik bleef hier alleen achter met een compag
nie en 72 zieken, die weer beter werden, de een na de an
der. Alleen Van den Berg bleef hier, te ernstig ziek om 
te worden vervoerd  
Ik verpleegde hem maar tenslotte moest ik naar Rome terug
keren, want de 23e van dezelfde maand ontving ik van Mgr. 
de Aalmoezenier het bevel naar Montefiascone te vertrekken. 
Ik zou niet eerder vertrekken dan de 3e oktober. 
De 30e september om half tien 's avonds kwam de boodschap
per van Mgr. Van Langveld me zeggen dat men vroeg om een 
Hollandse aalmoezenier in Rocca di Papa voor een stervende 
Hollander. Dit telegram was door de handen van drie aal
moezeniers gegaan, voordat het bij mij aankwam. Voor mij 
was het onmogelijk, om half 10 's avonds nog te vertrek
ken. Ik werd hier woedend over! 

Ik vertrok de volgende ochtend met de trein van 6 uur, 
alles op het spel zettend en arriveerde te Rocca tegen 9 
uur. 
Maar helaas, de jonge Van den Berg was de avond tevoren om 
9 uur al overleden. Hij was de laatste man in Rocca.' 

Hendrik van Eijden (1842-1901) 
nr. 9078 

Geboren te Eemnes op 18-05-1842 in het huis Wakkerendijk 
130(laatst bewoond door Willem Brouwer). Hij was een zoon 
van de schoenmaker Hannes van Eijden en Grietje Mijnhout. 

Hij werd ingeschreven als pauselijk zouaaf op 08-09-1869. 
Als zodanig maakte hij het Beleg van Rome mee en de over
gave op 20-09-1870. Begin oktober 1870 keerde Hendrik in 
Eemnes terug. 

Op 07-11-1871 trouwde hij in Eemnes met Antje Jacobse van 
den Berg. In 1875 kocht Hendrik de panden op Wakkerendijk 
24 (nu P. Hoogland) en begon daar enige tijd later een 
bakkerij. 
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In 1895 verhuisde Hendrik met zijn vrouw van Eemnes-na een 
kort verblijf in Baarn- naar Soest. 
Hij stierf te Soest op 05 mei 1901. 

Hij moet goede kontakten gehad hebben met zijn latere zwa
ger, de zouaaf Jan Luijf, Zo was Hendrik van Eijden getui
ge bij het tweede huwelijk van Jan Luijf5 dat in 1878 werd 
gesloten met Maria Wilhelmina Makker. 

Jan Luijf (1847-1916) 
nr. 8779 
Geboren te Eemnes op 21-03-1847 in het huis Wakkerendijk 
214 (nu J. Horst). 

Hij was een zoon van Hendrik Tijmense Luijf en Jannetje 
Mets.  
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Laatste bladzijde uit het dagboek van Jan Luijf. 
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Hij werd ingeschreven als pauselijk zouaaf (nr. 8779) op 
10-06-1869. Hij maakte het Beleg van Rome mee en de over
gave op 20-09-1870.Begin oktober 1870 keerde hij in Eem-
nes terug. 
Over de periode 12-09-1870 tot begin oktober 1870 hield hij 
een dagboek bij, dat in 1938 in boekvorm verschenen is on
der de titel 'Mijn laatste dagen als Pousselijk Zouaaf.' 

Jan trouwde op 16 mei 1876 te Eemnes met Geertje van Eijden, 
een zuster van de zouaaf Hendrik van Eijden. Geertje 
stierf ruim een jaar na haar huwelijk en op 19-02-1878 her
trouwde Jan te Eemnes met Maria Wilhelmina Makker. 

Hij ging wonen op Wakkerendijk 9 en kocht dat pand in 1887 
van de familie Perier. (nu Smederij Eek) 

Jan was koopman en handelaar in manufacturen. Op het adres 
Wakkerendijk 9 begon hij een winkel in manufacturen. Hij 
werd ook bekend als de man die jarenlang de bidprentjes 
voor de gestorven Eemnesser katholieken samenstelde. 
In het jaar 1916 was de oud-zouaaf ernstig ziek. In janu
ari van dat jaar werd heel Nederland- Eemnes incluis -

lu uwe gebeden * ördt aaubev\.-i^ii 
de ziel van zaliger 

JAN LUIJF, 
ottd'Touaaf, 

echtgenoot van 
MARIA WILHFLMIXA MAKKER 

geboren te E B M N L ? 2; Maart 1847, 
aldaar overleden ao Augustus 1916 
en begTaven 23 Augustus op het 

R. K. kerkhof aldaar. 

Smartvol is het, dat hij 100 on
verwacht aan onze liefde ontviel ; 
troostend, dat hij, versierd met deug
den, tot een beier en gelukkiger le
ven is ingegaan. 

Hij was eenvoudig en oprecht, 
vreesde Godüfcn week af >an het 
kwaad, een man van kinderlijk ge 
loof en groot vertrouwen op den 
Heer. Die Gods heilige wil vol-

-brengt en in gerechtigheid wandrlt 
zal eec woonplaats vinden in het 
hoogste derTiemelen. 

G«liefde echtgenoote en kinderen. 
weent Diet over mij. maar werpt al 
uw »orgen op God ; weest eensge
zind en bemint elkander, vreest God 
en onderhoudt zijn geboden er. leeft 
too, dat gij den dood niet behoeft 
te vreezen -

Zoele Harten van Jestts en Af aria, 
metst mijn toevlucht. 

(300 dagen aflaat.) 
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getroffen door hoog water en overstromingen. Het huis van 
Jan Luijf stond buiten de dijk. Zodoende liep ook daar het 
water binnen. Volgens de overlevering moet het water toen 
tot de planken van de bedstee van de doodzieke oud-zouaaf 
gestegen zijn. 

Jan Luijf overleed te Eemnes op 20 augustus 1916. 

Hij heeft ons een kostelijk document nagelaten in de vorm 
van zijn kleine dagboek waarin hij de laatste weken van 
zijn verblijf in Italië beschrijft. In feite is dit het 
verhaal van de overgave van de zouaven. 

Jan Luijf was met zijn compagnie op 12 september 1870 te 
Valentozo, ongeveer 100 km ten noordwesten van Rome. Daar 
ontvingen de zouaven het bericht dat de vijanden van de 
Pauselijke Legers oprukten. De zouaven moesten zich te
rugtrekken. Na twee dagen lopen kwam de compagnie zou
aven in Civita Vecchia aan, de haven van de Paus, ongeveer 
50 km ten noordwesten van Rome. 
Onderweg was Jan Luijf beroofd van al zijn persoonlijke be
zittingen. De meeste zouaven gingen door naar Rome maar de 
compagnie van Jan Luijf bleef achter om Civita Vecchia te 
verdedigen. In zijn dagboek laat Jan Luijf duidelijk mer
ken hoe hij popelde om voor de Paus te gaan vechten. Na
dat de vijand twee dagen voor de muren gelegen had, ga
ven de plaatselijke autoriteiten zich over op 16 septem
ber 1870 zonder dat er een schot gelost was. 
De zouaven hadden dit zo niet gewild; ze moesten echter 
gehoorzamen. De hele compagnie van Jan Luijf werd krijgs
gevangen gemaakt en opgesloten in een voormalig zieken
huis bijna geheel omgeven door water. 
Op de avond van vrijdag 17 september werden de krijgsge
vangenen per trein overgebracht naar Orbetello, vanwaar 
werd doorgereisd naar Livorno. Daar hoorde de zouaven-
groep van Jan Luijf het nieuws van de val van Rome op 20 
september 1870. 

Op maandag 26 september begon de thuisreis. Na een aantal 
onderbrekingen kwamen de zouaven op 5 oktober in Maas
tricht aan. 
Ondanks de teleurstelling over de afloop van het avontuur 
bleef Jan Luijf onveranderd in zijn aanhankelijkheid voor 
de Paus. Zo spreekt het volgende citaat, geschreven op 16 
september 1870 te Civita Vecchia voor zich: 
'Er kwam een oorlogschip de haven binnen en een menigte 
Matrozen klommen in de mast, om hun groet te brengen aan 
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Jan Luijf (1847 - 1916) uit Eemnes, in zouaven-uniform. 
De foto dateert van +_ 1870. 

de menigte welke op hunne aankomst stonden te wachten, er 
ging van beide kanten een levendige kreet,Leve Italië en 
weg met de Pous. 0! hardverscheurend voor ons om te hooren: 
weg met de Pous, hij die Heilige Grijsaard, welke voor ons 
alles was, en voor wien wij zo gaarne ons leven hadden ten 
ofver gebracht.' 
Jan Luijf beschrijft ook op aardige wijze de sfeer onder 
de zouaven tijdens het terugtrekken voor de naderende 
vijand: 
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Hollands Zouaaf in gesprek 
met Romeinse burgers. 

'Zoo liepen wij tot elf uuren des nachts, toen wij einde
lijk op een half uur afstand van Monteromana waren. Toen 
moest er eerst vernomen worden of er ook Piemontezen 
(vijanden) waren; wij haden daar toen rust tot de giede 
(gids), welke wij bij ons hadden na de stad ging. Wij wa
ren dicht bij een wijngaard, waaraan wij ons eens recht 
te goed deden, want onze tong was aan het gehemelte ge
kleefd van de dorst. Onze Kapitein zeide:'Mannen bedien 
Uw van geen roof, toon dat gij Zouaven zijt', doch zijn 
eergevoel was in strijd met de behoefte welke wij hadden 
van drinken, wij hadden van zes tot elf uure geloopen 
zonder een druppel water te kunnen vinden, zoodat er 
niet lang gedreigd werd eer wij er binnengingen; toen 
wij daar in waren riep de Kapitein:'vergeet ook mij niet 
want ook ik heb behoefte aan drinken.' 

Het zou te ver voeren om nog meer citaten uit het koste
lijke dagboekje van Jan Luijf te geven. Ik meen op deze 
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Jan Luijf uit Eernnes samen met de Soester zouaven. Een 
foto uit 1871 
van links naar rechts: 
-Jan Schouten-Bart Majoor-Gerard Beckers-Jan Luijf uit 
Eernnes- Teus van Doorn (zittend), de grootvader van me
vrouw B. van Wegen-Hilhorst, Torenzicht 39- Hendrik 
Ruljer-Evert Schoonoord en Hannes Valkenet. 

Foto: uit Prentenkabinet Historische Ver. Soest 

wijze echter een indruk gegeven te hebben van zijn 
schrijverskwaliteiten. 
Ook hoop ik met dit artikeltje een globaal beeld gegeven 
te hebben van de Eemnesser Zouaven. Bij de voorberei
dingen voor dit verhaal heb ik veel hulp gehad van de be 
heerster van het bijzonder interessante Nederlands Zou
aven Museum in Oudenbosch, van Mevrouw M. Nagel-Luijf 
uit Amsterdam, die documenten en gegevens verstrekte 
over haar grootvader Jan Luijf en van de heer Peter 
van den Breemer uit Soest. De laatste heeft twee arti
keltjes geschreven over de Soester zousven in het blad 
de Historische Kring Soest. Ook hij stelde allerlei ma-

beschikbaar. Al deze personen wil ik van harte be 
hun medewerking. 
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En u als lezer kunt te allen tijde reageren op dit artikel 
Als u mijn verhaal wilt aanvullen of verbeteren, neemt u 
dan gerust kontakt op met: 

Henk van Hees, 
Geutoomserf 23, 
3755 VL Eemnes 
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