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Thorbecke wordt roomse held: het 

narratief

Thor beschermt de roomsen, 

aldus de kiezers
 De koning wil dat niet, al verplicht de 

grondwet dat wel

 Daarom ontslaat Willem III Thor

 Thors opvolger is Floris van Hall

 Die moet dus tegen de roomsen zijn

 De Wet op de kerkgenootschappen van 
Van Hall is dus anti-katholiek

 Ze geeft de overheid supervisie over hun 
erediensten

Thor had niet hoeven 

opstappen



Wet op de Kerkgenootschappen 1854

Het processieverbod 

aanstotelijk De wet zelf is marginaal
 De wet introduceert het strafrechtelijk 

processieverbod

 In protestantse gemeenten werd dat 
hartstochtelijk gehandhaafd maar elders 
niet (Brabant, Limburg, Twente)

 Klerikale kleding op straat mag niet

 Klokgelui kan aan banden worden 
gelegd bij APV

 Kerkelijke hoofden mogen zich alleen 
mét vergunning vestigen



Deze wet is gericht tegen de roomsen

Zij reageren door hun 

organisaties te verstevigen
 De bisschoppen krijgen een vorstelijke 

status met alle parafernalia van Lodewijk 
XIV

 Zij stellen hun kloosterorganisaties voor 
als buitenlandse welzijnsinstellingen

 Zij houden hun seminaria voornamelijk in 
gebieden die enclaves waren sedert 
1650

 Zij gaan voort met de oprichting van 
milities die ze kerkwachten noemen

De bisschoppen waarschuwen 

de gelovigen niet te politiseren



Het risorgimento bedreigt de paus

De slag bij Solferino 1859 De Italianen willen verenigen
 De liberalen willen grondwettelijke 

scheiding van kerk en staat in Italië

 Zij willen Oostenrijk en Frankrijk 
definitief uit Italië

 Maar dat zijn de garanten van 1815 
van de neutrale kerkelijke staat

 De Italiaanse legers kunnen die niet 
aan, ook niet als Oostenrijkers Fransen 
bevechten in noordelijk Italië



De garanten trekken zich niets aan 

van de paus en zijn staat

Pius IX constateert dat 

katholieken elkaar afmaken

 De Oostenrijkers zijn zijn belangrijkste 

beschermers als onderdanen van het 

Roomse rijk

 Maar hun strijd is gericht op behoud 

van noord-Italië onder een 

politiestaat-beheer

 Frankrijk handelt zuiver uit nationaal 

belang om Lombardije te kunnen 

annexeren

Het bloedbad verscheurt de 

christenheid



Pius wendt zich tot de gelovigen voor 

militaire bijstand 1860

Van de staatshoofden is niets 

te verwachten

De Belgische aartsbisschop Fréderic 

de Mérode roept als pauselijk minister 

van Oorlog op

 Hij was lid van het Franse 
vreemdelingenlegioen. Dat verklaart 
waarom het pauselijk leger Frans 
georganiseerd wordt.

 De oproep spreekt de Nederlandse 
katholieken aan: zij zien in de paus 
hun ultieme toevlucht, niet in de 
Nederlandse staat

 Meer dan drieduizend jongelingen 
melden zich aan tussen 1860-1870



Geen Nederlandse divisie

Een groot contingent
 Maar het wordt verdeeld over meerdere 

regimenten, meest onder Franse of 
Waalse officieren

 De jongens zijn oorlogsvrijwilliger in een 
vreemde krijgsmacht zonder machtiging 
van de koning

 Dat is strafbaar en leidt tot verlies van 
het Nederlanderschap

 De Nederlanders hebben een 
buitengewoon actief thuisfront net als bij 
de politionele acties 1947-1949

Oudenbosch werfcentrum



Opkomst van recruten uit heel 

Nederland

Oudenbosch verzamelplaats

Katholieke enclaves in 

Nederland

 De pastoors wierven vanaf kansel en 

op huisbezoek

 In Noord-Nederland was 

concentratiepunt de Schuilkerk “De 

(Pool)star” in Amsterdam

 De aspiranten uit Gelderland, Noord-

Brabant, Zeeland en Limburg gingen 

naar Oudenbosch. De Limburgers 

gingen via Luik naar Brussel.



De recruten misleid

De wervers waarschuwden 

niet voor nationaliteitsverlies
 De zouaven kregen geen werk bij 

terugkeer en ook geen ondersteuning 
op basis van de Armenwet-1854

 Maar wel zorgden de pastoors voor 
baantjes als ordebewakers in de 
kerken, grafdelvers, koster of 
conciërge in de stichtingen of 
inrichtingen voor katholieke 
onderstand

 Velen traden in in kloosters als broeder

Wervingscentrum “De Star” 

aan Het Rusland Amsterdam



Pastoor Willem Hellemons

Organisator van de transit over 

Brussel naar Rome

Emancipator van het 

katholieke volksdeel
 Hij bouwde de namaak-Sint Pieter te 

Oudenbosch

 Hij trok een immens kloostercomplex 
uit de grond zusters penitenten-
recollectinen voor onderwijs tbv
katholieke meisjes (uit de betere 
stand)

 Hij organiseerde coöperatieve 
bijstandskassen voor boeren en 
arbeiders



De recrutenkeuring in Brussel en daarna reizen naar via 

Marseille naar Civitavecchia

De wervers betaalden

 Zij deden een beroep op de 

gelovigen

 Deze gaven mild, zodat de 

bewapening en encadrering beter 

was dan die van het Nederlandse 

veldleger

 In Italië verenigden die zouaven zich 

met artillerie-afdelingen en beschikten 

over naaldgeweren en chassepots

Doel: het primaatschap Petri te 

hervestigen



De strategische geopolitieke 

doelen

De Paus kan slechts speler zijn 

via territoriale 

onafhankelijkheid

Herstel van het 

machtsevenwicht-1815
 De Italiaanse éénwording werd door de 

imperialistische mogendheden afgewezen

 Zij duchtten dat Italië, geünieerd, in Afrika en het 
Verre Oosten koloniale claims zou deponeren

 Al was de Paus een eigenaardig volkerenrechtelijk 
figuur, hij trad vaak op als arbiter en verrichter van 
goede diensten. Zijn nuntiii zijn schakels in een 
mondiaal diplomatiek systeem waar iedere staat 
belang bij heeft

 Dat Cavour en Mazzini interne stabiliteit konden 
borgen geloofden zij niet. Gelet op de Middellandse 
Zee-beheersing was die eenwording daarom precair

 Hij zou de Christenheid tov Verre Oosten kunnen 
representeren



De actuele pauselijke staatkunde 

conservatief

Pius IX reactionair

 Hij veroordeelt de volkssoevereiniteit

 Hij wijst immanente grondrechten af

 Hij moet niets hebben van het 

internationale socialisme

 Hij hecht aan de tweedeling staten 

binnen en die buiten de christenheid

 Hij is tegen de democratie via een 

parlementair systeem

Pauselijke onfeilbaarheid?



Uiteraard wordt dit de recruten niet 

voorgehouden

Zouaven vechten voor de 

“katholieke zaak”
 Wat dat is, is onduidelijk. De term is er 

een van de middenstand, die 
stemrecht wil

 De kerkelijke staat is geen onderdeel 
van de positieve geloofsleer

 Het Credo van Nicea refereert er niet 
aan

 Wil Pieter Jong uit Lutjebroek voor die 
“zaak” écht sneuvelen?

De held uit Lutjebroek, Hollands 

beroemdste zouaaf



De grote zouaventoeloop was 

emancipatoir van doelstelling

Jan Jong een icoon voor het 

katholieke volksdeel
 West-Friesland leverde 130 jonge 

mannen

 Dat verbijsterde Den Haag dat zich van 
een verborgen kracht in den lande 
bewust werd

 Hij sneuvelde bij de gevechten rond 
Monte Libretii tegen de Garibaldisten in 
1867

 Zijn nagedachtenis werd in de katholieke 
zuil levendig gehouden

Maar iedere regio heeft een 

eigen helden-zouaaf



De paus moet terugvallen op dit 

vreemdelingenlegioen voor zijn staat

Laatste appèl zouaven

De garanten treden niet meer 

op
 Frankrijk en Pruisen dreigen vanaf 1866 in 

oorlog te geraken

 Daarvoor leggen alle garanten 
dekkingsreserves voor de mobilisaties 
aan

 Parijs trekt ineens alle garantietroepen 
terug

 De zouaven moeten nu massale slagen 
aannemen, terwijl ze als aanvulling 
waren opgeroepen



Zouaven kunnen de guerillatactiek

niet aan

De zouaven treden op als 

geregelde afdelingen
 Zoals westerse militaire brigades in 

koloniale gebieden bleven doen, traden 
de zouaven op om massaal slag aan te 
nemen

 Ze vormden massieve tirailleurslinies met 
daarachter artillerie, zoals de 
Napoleontische troepen bleven doen

 Garibaldi en zijn volksbenden traden op 
als stormtroepers uit hinderlagen, waarbij 
ze zich ook nog mengden met burgers

De slagen bij Mentana mislukten 

daarom aan pauselijke kant



Als verkenners en linie-infanteristen 

kunnen de zouaven ondersteunen

Maar ze moeten ondersteund 

worden door dekkingstroepen

Die troepen worden ontregeld 

door guerillero’s
 Bij de aanval op Rome delen de 

Garibaldisten steeds speldeprikken uit in 
kleine groepen

 Ze krijgen burgerlijke ondersteuning bij 
het plaatsen van mijnen en het 
vergiftigen van bronnen

 Ze verwachten een toegezegde 
volksopstand die nooit komt

 Krijgsgevangenen maken ze bij 
terugtrekking af, detentie kunnen ze niet 
borgen



De garantietroepen gaan van 

oorlogsrecht uit

Fransen hanteren 

signaaldiensten

 Sedert 1859 bestonden er 

supranationale minima in oorlogstijd

 Staten moeten hun tegenstanders 

veroorloven gewonden van het 

slagveld te halen

 Krijgsgevangenen moeten 

gedetineerd worden ter uitwisseling 

en verzorging onder Rode Kruis-

mandaat

Humanitaire minima in oorlog



Italiaanse troepen doen dat niet

Zij beroepen zich op 

overmacht Maar ze vechten in eigen land

 Ze hebben korte logistieke lijnen

 Ze zijn niet afhankelijk van mobiele 

veldhospitalen

 De burgerij staat hen doorgaans bij

 De signalen zijn herkenbaar en 

eenvoudig: het verweer dat de 

ongeletterde Italiaanse infanterist ze 

niet herkent is onzin



De strijd verbittert tot prestige-conflict

De zouaven worden steeds 

gijzelaar
 Aan de kant van de niet-francofone 

zouaven wordt ook aangevoerd dat zij 
de Franse gallische bugelsignalen niet 
kennen

 Daarom blijven miliciens als Woenselse
Toontje en Pieter Jong doorhakken met 
de kolf van het geweer nadat “staakt 
het vuren en trekt terug” is geblazen

 Ze worden dan reden om andere 
zouaven te gijzelen en te mishandelen

Fransen nemen wraak als de 

witte vlag niet wordt erkend



Inname van Rome beslist in 1870

Garibaldistische stormtroepen breken 

door de Aureliaanse muur
Onderhandelingen over 

vredsregelingen zijn gaande

 Cavour en Pius beseften dat midden-
Italië op deze manier in een guerrilla 
verruïneerd ging worden. Generaal 
Cadorna (rechtsboven) wees daarop.

 Cavour was bereid de garanties te 
geven die Pius XI wél aanvaardde uit 
handen van Mussolini in 1929

 Pius gaf echter geen territoriale claims 
op en eiste schadeloosstellingen die de 
nieuwe Italiaanse staat niet kon 
opbrengen



Pius breekt de onderhandelingen af

Hij verwacht hulp van 

Napoleon III
 Deze garant heeft zijn plichten steeds 

voldaan tegenover de paus.

 Dat moet hij ook, want zijn keizerlijke 
legitimiteit hangt er van af.

 Napoleon provoceert oorlog met 
Pruisen, waarbij hij diens 
mobilisatievaardigheid volledig 
onderschat.

 Daarom moet hij alle troepen uit Rome 
terugnemen. Maar dat geeft hij niet toe.

Napoleon III, keizer der Fransen



Cavour legt een ineffectieve 

bezetting

Een sacramentele gewapende 

macht 

Cavour hoopt op een vrede 

zonder regeringscapitulatie
 Geen van beide partijen zal deze 

oorlog, eindigend in een stadsguerrilla, 
kunnen winnen

 Hij komt met een compromis: Pius mag 
de Leontijnse stad houden als ministaat 
waarover hij soeverein is met de 
Zwitserse garde als politionele macht

 Maar hij mag elders ook nog 
exterritorialiteiten claimen die historisch 
legitimeerbaar zijn


