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Steeds meer genealogen blijken familiecontacten met „het buitenland" te heb-
ben. Steeds vaker worden in bijeenkomsten, aan het bestuur en aan de redactie
vragen gesteld die op dit alleen territoriaal zeer omvangrijke gebied betrekking
hebben.

Met zeer veel genoegen kan de redactie thans een aflevering doen verschij-
nen, dat een bijzonder licht werpt op drie landen in centraal Europa: Zwitzer-
land, Italië en Oostenrijk.

Dank zij de gewaardeerde medewerking van verschillende deskundige au-
teurs is een themanummer van Gens Nostra ontstaan, dat naar verwacht mag
worden door velen met belangstelling zal worden geraadpleegd en zulks niet
alleen de eerst komende weken en maanden, maar ook nog over geruime tijd.

Gaarne maakt de redactie reeds bij deze bekend, dat het in haar voornemen
ligt om in de toekomst op gezette tijden andere gebieden in Europa genealo-
gisch te belichten. Ze hoopt daarbij uiteraard op voortgezette hulp en bijstand
van diegenen die door hun kennis en wetenschap onze lezers nauwkeurig kun-
nen informeren.

Redactie
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DE ZWITSERSE REGIMENTEN IN STAATSE DIENST
1693-1797

Füsilier des Regiments de Goumoëns 1787

Inleiding

Zoals de Zwitserse historicus en archeoloog Werner Meyer terecht opmerkt in
zijn kortgeleden verschenen boek1, mag men feiten uit vroeger eeuwen niet be-
of veroordelen vanuit de optiek van de huidige tijd. Dit geldt in belangrijke
mate ook voor het fenomeen der Zwitserse huursoldaten.

De ontwapening van de boerenstand door de adel begon in Europa in de
12de eeuw. Alleen in het Alpengebied behield de boerenbevolking het recht tot
het dragen van persoonlijke wapens en mede door de regelmatige oefening
bleef een krijgshaftige geest in het hele volk voortbestaan.

De geschiedenis en traditie van de Zwitserse huurlingen reikt heel ver terug.
Al ver vóór het begin van onze tijdrekening werden ze door de Romeinen ge-
waardeerd voor hun elan en beweeglijkheid in moeilijk terrein. En zo zien we
ook ca 150 na Chr. de Cohors I Helvetiorum bij de verdediging van de Limes
in ZW-Duitsland bij Oehringen (Heilbronn) tegen de oprukkende germaanse
volksstammen. Aangezien in de 14de eeuw de boeren in landen buiten het Al-
pengebied door hun grondheren grotendeels van militaire dienst waren vrijge-
steld, steeg de vraag naar huursoldaten. Ook de Italiaanse stadstaten hadden
huurlingen nodig. Hier ontwikkelde zich sedert de 13de eeuw een eigenaardige
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vorm van het huurlingenwezen, en wel op de basis van een soort vrije onderne-
ming, die wij later ook in de Nederlanden terugzien. De aanvoerder, toen con-
dottiere genoemd, bracht met eigen geldmiddelen een troep soldaten op de
been, die hij aan een oorlogvoerende partij met het oog op winst probeerde
te verhuren. Aangezien de condottiere in deze huursoldaten zijn kapitaal be-
legd had, was het voor hem van het grootste belang verliezen te vermijden. Zo-
doende verliepen de veldslagen tussen huurlingenlegers toen dikwijls zonder al
te groot bloedvergieten.

Het is bekend, dat in de 13de en 14de eeuw Zwitserse huurlingen in dienst
stonden van de koningen van Frankrijk en Spanje, in dienst van de vorsten van
Savoye en de Palts, in dienst van de Abt van St. Gallen en de steden Milaan,
Straatsburg en Neurenberg. Deze soldatendienst was zeer geliefd en had vóór
1500 nog niets te maken met slechte economische toestanden in het vaderland.
Dit werd eerst in de 18de eeuw een belangrijke beweegreden. Als motieven gol-
den toen vooral de lust naar avontuur, de zucht naar buit en het verwerven van
roem.

Het is niet precies bekend hoeveel Zwitsers in de late Middeleeuwen als huur-
soldaat in den vreemde trokken. Maar zij waren het, die door hun trouw, vast-
beradenheid en standvastigheid de roem van land tot land verder droegen.

Men schat dat er van de 15de tot en met de 18de eeuw meer dan twee miljoen
Zwitserse soldaten, 70.000 officieren en 700 generaals in vreemde dienst heb-
ben gestaan, waarvan er in de 17de eeuw alleen al tussen 250.000 en 300.000
man het leven gelaten zouden hebben. Nadat de Zwitsers in eigen land Karel
de Stoute van Bourgondië in de slag bij Murten in 1476 verpletterend verslagen
hadden, wilde elke vorst of staat in Europa Zwitserse soldaten in dienst nemen.
De regeringen van de zelfstandige kantons probeerden evenwel steeds meer te
verhinderen, dat krijgsondernemingen voor eigen rekening in binnen- en bui-
tenland gevoerd werden. Daartoe sloot men overeenkomsten (zogenaamde ca-
pitulaties) met buitenlandse vorsten en staten en verkreeg daardoor politieke
en economische voordelen voor Zwitserland. De ongeregelde en rechtstreekse
dienstneming van soldaten, het zogenaamde Reislaufen, werd toen verboden.

Koning Lodewijk XI haalde al in 1480 6.000 Zwitsers als instructeurs naar
Frankrijk, die het eerste Franse infanteriekorps vormden. Koning Ferdinand
van Aragon liet in 1483 voor de training van de Spaanse infanterie 10.000 Zwit-
sers aanwerven. Ook bij de legers van Hongarije, Savoye en Venetië werden
Zwitsers als instructeurs in dienst genomen. Paus Julius II stichtte in 1505 de
Pauselijke lijfwacht, die nog steeds bestaat en de oudste „militaire" eenheid
van Europa is. Al deze Zwitsers waren het voorbeeld voor de Europese infante-
rie.

De oorlog tegen Bourgondië en de veldtochten naar Italië hadden in Europa
het Zwitsers Eedgenootschap tot een militaire macht van de eerste rang ge-
maakt. De Zwitserse infanterie onttroonde het ridderlijke ruiterleger en bracht
de sedert de Romeinse tijd niet meer bekende „bewegingen in gesloten forma-
tie" en de „discipline in het gelid" tot nieuwe eer. Ook de taktiek van de Zwit-
serse speerdragers maakte school en diende als voorbeeld voor de infanterie
van alle Europese staten. De Zwitserse huurlingen waren befaamd om de moed
en de vastberadenheid, die ze tijdens de strijd aan de dag legden, en om hun
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trouw aan hun commandanten en broodheren.
Vooral uit arme en overbevolkte gebieden zoals Zuid-Duitsland, de Zwitserse

bergkantons, Oost-Europa en de Balkan werden veel huursoldaten voor de Eu-
ropese legers aangeworven.

In Gens Nostra (GN) zijn in de afgelopen 25 jaar enkele bijdragen versche-
nen die zich óf meer algemeen met vreemdelingen in Nederlandse krijgs-
diensten bezighielden2 óf uitsluitend met Zwitsers3, terwijl ook in de militaria-
nummers van december 1972 en februari 1973 gegevens en literatuuropgaven
omtrent Zwitserse militairen te vinden zijn. Daarnaast verschenen in GN korte
bijdragen over bepaalde families in Nederland van Zwitserse oorsprong4, hoe-
wel deze oorsprong niet altijd klopte5. Het militarianummer van GN van de-
cember 1972 verwijst op pag. 367 naar een artikel van W. Slob, getiteld „Zwit-
sers in Nederlandse staatsdienst", dat verschenen zou zijn in GN XIV (1959).
Deze opgave is foutief, want bedoeld artikel verscheen in GN 19643.

In De Navorscher LXXXIX (1940) verscheen van de hand van J. Kleyntjes
S.J. het artikel „Militaire betrekkingen tussen Zwitserland en Holland", dat
echter de toets van de kritiek niet kan doorstaan. Afgezien van het feit dat de
auteur de genoemde betrekkingen door een katholieke bril beziet - de Zwit-
sers die naar Nederland kwamen waren uitsluitend protestanten - verwart hij
vele begrippen, wat al blijkt uit de tweede alinea: „Eerst waren het de mercen-
naires die zich met de werving van Zwitserse huurlingen bezig hielden".
Kleyntjes wist kennelijk niet dat „mercenaire" het Franse woord is voor huur-
ling.

Ik moge ook nog verwijzen naar genealogieën van oorspronkelijk Zwitserse
geslachten, verschenen in het Nederlands Adelsboek, het Nederlandse Patrici-
aat en het maandblad De Nederlandsche Leeuw. In Nederland vrijwel onbe-
kend is het artikel „Schweizer Familien in Holland" van Alfred Sulzer-Hassig,
verschenen in het tijdschrift Archivfür Schweizerische Familienkunde, Zürich,
band I (1942/44 pag. 302-303 en 1945 p. 31-32 en 171). Aangezien het hier
om een klein aantal vooraanstaande families gaat, laat ik de namen volgen:
Baud, Boloney, Bourcourd, de Constant-Rebecque, Dittlinger, Flugi van
Aspermont, Högger (d'Hogguer), Huber, van Imhoff, Huese (Heussi),
Kam(m), Koch, Meyer, Mock, Monod de Froideville, van Muralt, Pahud de
Mortanges, Paravicini di Capelli, Pfister (de Wetstein Pfister), von Salis, von
Schmid, de Senarclens de Grancy, von Steiger, von Stürler (von Stürler de Frie-
nisberg), de Watteville (Wattenwyl), Zübli.

De opzet van dit artikel is de genealoog in Nederland in de eerste plaats een
globale indruk te geven van de aanwerving en de samenstelling van de Zwitser-
se regimenten in Staatse dienst om vervolgens op diverse primaire bronnen in
Nederland en Zwitserland attent te maken, alsmede op de in deze landen gepu-
bliceerde boeken en tijdschriftartikelen. De auteur heeft zich in deze bijdrage
moeten beperken tot de periode 1693 -1797, de tijd dus dat er permanent Zwit-
serse regimenten in Staatse dienst stonden.

Zwitserse troepen in de Republiek

Reeds lang vóór 1693 zijn er Zwitsers in Staatse dienst geweest. In 1598 beslo-
ten de Staten-Generaal om met in Frankrijk afgedankte Zwitsers vier compag-
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nieën samen te stellen6. Tot 1797 zijn er in het Staatse leger steeds Zwitserse
compagnieën aanwezig geweest. Over de herkomst van de militairen vóór 1693
is vrijwel niets terug te vinden. Over de Zwitserse compagnieën zelf staat één
en ander vermeld in het werk van Ten Raa en De Bas7.

Sinds 1672 had Prins Willem III een aantal Zwitserse hellebaardiers peroon-
lijk in dienst. Dit aantal groeide allengs aan tot 100 man, gedeeltelijk in Zwit-
serland in dienst genomen in naam als domestieken, en merendeels in Bern
aangeworven.

Indien men bij het familie-onderzoek in een bepaalde gemeente in Neder-
land op het huwelijk van een Zwitsers militair is gestoten, dan zijn er nog wel
degelijk kansen in primaire bronnen in Nederland iets naders te weten te ko-
men. Tot op zekere hoogte geldt dit ook voor de eventuele Zwitserse bronnen,
nl. de kerkelijke registers. In de eerste plaats bestaan er over de periode
1648-1811 van vele Nederlandse garnizoensplaatsen uittreksels van inschrij-
vingen van militairen in trouwregisters: de Collectie Wolters, vermeld in het Re-
pertorium DTB, 1980, pag. 257 en volgende. In dit artikel wordt in het hoofd-
stuk „Onderzoek in Nederland" nader op dit uitermate belangrijk werk
ingegaan.

Daarnaast heeft J. G. H. Manie speciaal werk gemaakt van huwelijken van
Zwitserse militairen in 's-Hertogenbosch, Breda en Bergen op Zoom. Zijn uit-
treksels over deze huwelijken bevinden zich in de archiefdiensten van genoem-
de gemeenten. In Bergen op Zoom beginnen deze huwelijken in 1677 en lopen
tot 1734. Bij de mij bekende 145 huwelijken aldaar wordt door één derde de
plaats of kanton van herkomst van de bruidegom aangegeven, terwijl twee der-
de volstond met „uit Zwitserland". Maar er staat wel steeds bij in welke com-
pagnie en/of regiment de man diende, wat de mogelijkheid biedt via deze om-
weg zijn mogelijke herkomst nader te bepalen.

Voor dit doel is het uitermate belangrijk de naam van de kapitein der com-
pagnie, resp. van de kolonel of generaal van het Zwitsers regiment te weten.
Gelukkig zijn de zogenaamde Officiersboekjes (Naem-register van de officie-
ren) van 1725 tot 1808 grotendeels bewaard gebleven. Deze boekjes zijn niet
verschenen in de jaren 1747-1759, 1788 en 1795-1796. In de officiersboekjes
staan de namen van de officieren en dus ook van de compagniecommandanten
met de garnizoensplaatsen vermeld8.

Overigens is er over de eigenaars van compagnieën en regimenten maar wei-
nig betrouwbaars gepubliceerd.

Schrijver dezes was derhalve verheugd toen hij enkele jaren geleden in een
familiearchief in Bern een keurig handgeschreven overzicht vond over de perio-
de 1693-1736 van alle Zwitserse regimenten in Staatse dienst. De namen der
compagniecommandanten staan daarin vermeld, evenals de kantons, waar de
manschappen vandaan kwamen. Dit maakt onderzoek naar een militaire voor-
ouder in Zwitserland iets minder moeilijk. Schrijver dezes kreeg toestemming
om van deze overzichtstabel fotocopieën te maken, waarvan een exemplaar zo-
wel aan de bibliotheek van de NGV te Naarden als aan het CBG ter beschik-
king gesteld werd9.

Als voorbeeld uit de uittreksels van J.G.H, van Manie moge dienen het hu-
welijk te Bergen op Zoom dd. 7.3.1696 van „Henrij Bijbou, jm. van Zwitser-
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land, soldaat in de comp. van Luit.Kol.Mont Mollen, (= Montmoulin) met Jo-
hanna Gerrits". In de voornoemde overzichtstabel zien we, dat
luitenant-kolonel Montmoulin in 1696 het bevel voerde over een compagnie in
het regiment Tscharner (IV), samengesteld uit soldaten die o.a. uit het kanton
Neuchatel kwamen. Er bestaat dus een goede kans dat Henrij Bijbou - de
naam is mogelijk verbasterd - uit dit kanton afkomstig is.

Het huwelijk in Bergen op Zoom op 11.3.1696 van „Hans Jacobs Houffe,
soldaat in de comp. van kapt. Stockaar" (= Stockar) zou volgens deze tabel
kunnen wijzen op een herkomst uit de buurt van Schaffhausen. En het huwe-
lijk op 22.4.1696 van „Mares Hooien, sold. in de comp. van Jean Conrad Gru-
ben" wijst op een herkomst uit Appenzell. Dit moge illustreren hoe belangrijk
de namen van de compagnies- en regimentscommandanten zijn. Die van de ka-
piteins echter het allermeest, omdat de regimenten weliswaar hoofdzakelijk per
kanton samengesteld werden maar dikwijls met compagnieën uit andere kan-
tons van Zwitserland.

Men mag niet uit het oog verliezen dat bovengenoemde en vele andere solda-
ten mogelijk geen Zwitsers waren, maar buitenlanders die in een Zwitsers regi-
ment dienden. Hierover volgen later nog enkele details.

Thans wil ik ter verduidelijking ingaan op enkele aspecten van de politieke
constellatie in Zwitserland en West-Europa in de 18de eeuw. Zwitserland was
nog niet het Eedgenootschap in de huidige vorm met een centrale regering in
Bern, maar bestond uit een aantal volkomen zelfstandige republieken, soms
stadstaatjes met omliggend gebied, dat dikwijls de „Landschaft" (bijv. van Zü-
rich) genoemd werd. Vooral in wat oudere Zwitserse publicaties zal men begrip-
pen tegenkomen als „Ort", „Stand", ook wel „Land", maar daarmee is dan
steeds een kanton bedoeld. Bern was een machtig kanton en nogal op gebieds-
en invloedsuitbreiding belust en werd hier en daar wel met Pruisen vergeleken.
Al in 1415 had Bern grote delen van wat nu kanton Aargau (Frans: Argovie)
is, vooral het Unter-Aargau, op de Habsburgers veroverd. Vervolgens werd in
1536 ook het gebied dat wij nu kennen als kanton Waadt (Frans: Vaud) op de
hertog van Savoye veroverd. Door landvoogden zijn deze zogenaamde onder-
danengebieden bestuurd. Dit betekent voor de genealoog, dat indien een sol-
daat in de 18de eeuw bij zijn huwelijk in Nederland opgeeft afkomstig te zijn
uit het kanton Bern, dat hiermee ook de gebieden Unter-Aargau of Waadt be-
doeld kunnen zijn.

Hier volgen nog enkele bijzonderheden over kantons en gebieden die in de
18de eeuw nog niet tot tegenwoordig bestaande kantons behoorden, resp. zich
nog niet bij het Eedgenootschap hadden aangesloten,. hoewel ze hiermee
meestal wel geassocieerd waren.

Graubünden was een volkomen zelfstandige vrijstaat, gevormd uit drie zelf-
standige bondgenootschappen en St. Gallen was tot 1803 een kloosterstaatje.
Neuenburg (Neuchatel) was een zelfstandig graafschap, later vorstendom in
het bezit van de koning van Pruisen, maar wel geassocieerd met het Eedge-
nootschap, terwijl Genève een zelfstandige stadstaat was. Het huidige kanton
Aargau werd voor een deel vanuit Bern geregeerd, deels nog door Oostenrijk,
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de andere delen door de kantons Luzern en Zürich. Kanton Thurgau was een
onderdanengebied, bestuurd door andere kantons, die al zelfstandig en lid van
het Eedgenootschap waren. De dertien kantons die in de 18de eeuw onafhan-
kelijk waren, zijn na de Reformatie duidelijk te onderscheiden in rooms-
katholieke en gereformeerde (= protestantse) kantons. Dit verschil in religie
leidde bij gemeenschappelijke acties van vooral politieke aard dikwijls tot
moeilijkheden in het Eedgenootschap.

Onze Zwitserse soldaten in Staatse dienst, die tenminste 15 jaar oud en in
gereformeerde kerk aangenomen moesten zijn, kwamen hoofdzakelijk uit de
kantons Bern, Zürich, Graubünden, Neuchatel, Waadt (Vaud) en Schaffhau-
sen. De kantons Bazel, Glarus en Appenzell-Ausserrhoden leverden geringere
aantallen.

In 1672 viel de Franse koning Lodewijk XIV met een enorm leger de Repu-
bliek der Zeven Verenigde Provincies binnen. De opmars liep dood op de Hol-
landse waterlinie. In 1673 ging Prins Willem III - het jaar daarvóór door de
Staten-Generaal tot opperbevelhebber benoemd - over tot de tegenaanval.
Aan de oorlog met Frankrijk kwam in 1678 een einde met de Vrede van Nijme-
gen, maar in 1688 ontbrandde de strijd opnieuw. Deze Negenjarige Oorlog ein-
digde in 1697 met de Vrede van Rijswijk. In 1688 was Willem III in Engeland
geland om zijn schoonvader en oom Jacob II, de laatste Stuart-koning, van de
troon te jagen. Hij werd er, samen met zijn vrouw Marie II in 1689 tot koning
en koningin van Engeland en Schotland gekroond. Tot zijn dood in 1702 re-
geerde hij - na het overlijden van Marie in 1694/95 - als koning Willem III
van Engeland resp. Willem II van Schotland. Hij is de bekwaamste vorst ge-
weest, die Groot-Brittannië ooit op de troon heeft gezien.

In de 17de eeuw had Frankrijk nauwe betrekkingen met enkele Zwitserse
kantons en betaalde op grote schaal „jaargelden" (lees: steekpenningen) aan
invloedrijke families. Vooral in Bern wisten de Fransen zodoende een groot
aantal Zwitserse compagnieën aan te werven voor hun dienst. Hierbij werd
aanvankelijk nog niet gelet op het geloof van de officieren en soldaten. Nadat
Lodewijk XIV evenwel in 1685 het Edict van Nantes, dat de protestanten in
Frankrijk geloofsvrijheid had gegarandeerd, herriep, ontstond er in vele delen
van de Zwitserse bevolking grote beroering en een groot aantal Zwitserse offi-
cieren verliet met hun compagnieën de Franse dienst. Daarop en vooral nadat
Willem III als koning Jacob II in Engeland opgevolgd was, bezon zich de pro-
testantse geestelijkheid met name in Bern, Zürich en Graubünden op de nieu-
we situatie. Men begon de oorlog van Frankrijk tegen onze Republiek meer en
meer ook als godsdienstoorlog te zien. Koning-stadhouder Willem III werd
door hen als een soort Messias voorgesteld en zo werd onwillekeurig het motief
geschapen, waarmee later de kantonsregeringen konden worden overgehaald
om ook werving van soldaten voor de dienst in Holland toe te staan.

Vooral de Engelse en Nederlandse speciale gezanten Coxe en Valckenier heb-
ben veel bijgedragen tot een betere verstandhouding tussen Holland en Zwit-
serland. Pieter Valckenier woonde in Zürich en reisde in diplomatieke missie
onvermoeibaar tussen Zürich, Bern en Chur heen en weer. Hij vergat daarbij
niet de predikanten van de juistheid van zijn standpunt te overtuigen, zodat
deze vervolgens met toestemming van de overheid te bevolking met groot suc-
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ces opriepen tot steun aan de Nederlanden. Valckenier kreeg het uiteindelijk
gedaan, dat de kantonsregeringen van Bern, Zürich en Graubünden de werving
voor Holland toestonden, zij het onder hevig protest van de Franse gezant en
in weerwil van de tegenwerking van die regentenfamilies, die al tientallen jaren
grote sommen aan „jaargelden" uit Frankrijk hadden ontvangen en nu deze
rijke bron van inkomsten in gevaar zagen komen.

In 1693 kwamen de eerste geavoueerde, dus door de kantonsregeringen toe-
gestane, bataljons en regimenten tot stand. In 1693 twee zelfstandige bataljons
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Officieren regiment Planta (I) 1753 Officier en grenadier regiment Stürler (IV) 1753

Vaandel regiment Diessbach (VI 11)

Officieren regiment Hirzel (VII) 1753
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plus drie regimenten van elk twee bataljons, die in 1696 en 1697 gevolgd werden
door nog twee regimenten met resp. twee en één bataljon.

Dit was het eigenlijke begin van de grote toestroom van Zwitserse soldaten
in Staatse dienst, die tot de jaren 1796-1797 zou duren. Deze regimenten zijn
na de val van de Republiek en na het aflopen van hun contracten en vereffening
van de achterstallige soldij ontbonden en keerden in 1796/97 voor het overgro-
te gedeelte naar Zwitserland terug.

De regimenten en compagnieën hielden er een nauwkeurige boekhouding op
na en op last van de Hooghmogende Heeren Zeventien werden preciese maan-
delijkse manschapslij sten bijgehouden. Teneinde op de hoogte te blijven van de
stand van zaken bij hun onderdanen en ook om de families thuis te kunnen
informeren over de verblijfplaats en de staat van dienst van de soldaten ver-
langden de regeringen in Zwitserland jaarlijkse conduitelijsten, die voor een
deel bewaard gebleven zijn vooral wat de regimenten uit Bern betreft. Hieruit
kunnen de nazaten van Zwitserse militairen in Nederland nu gegevens putten
die mogelijk ook de aansluiting op de oorspronkelijke familie in Zwitserland
brengen.

In het bestek van dit artikel is het ondoenlijk alle namen van de regiments-
en compagniescommandanten te vermelden. Ik noemde reeds de
officiersboekjes8, die grotendeels bewaard gebleven zijn. In de bibliotheek van
het Algemeen Rijks Archief in 's-Gravenhage (ARA) vindt men behalve het
grootste aantal dezer officiersboekjes (61 jaargangen) verder belangrijk docu-
mentenmateriaal zoals bijv. onder signatuur H.VII.73.(E7 / D l / D2 / J18)
verdere naamlijsten van officieren. Interessant is ook het aldaar aanwezige
werk van L. D. Petit Bibliotheek van Nederlandsche Pamfletten (Leiden, 1925)
met op pag. 75 onder nummer 6275 een lijst van gesneuvelden van de slag bij
Fontenay in 1745. Voor gegevens uit de periode van vóór 1693 raadplege men,
ook in de bibliotheek van het ARA, het werk van W. P. C. Knuttel Catalogus
van de Pamflettenverzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2de
deel, 's-Gravenhage (1895) en wel de pag. 61 nr 9987, pag. 152 of 153 nr 10732
en pag. 241 nr 11375.

In verband met Zwitserse militairen in Staatse dienst wil ik vooral verwijzen
naar het boek van H. Ringoir Hoofdofficieren der infanterie van 1568 tot
181310, terwijl dezelfde auteur en eveneens als bijdrage van de Sectie Mili-
taire Geschiedenis in Den Haag verschenen, de Vredesgarnizoenen van 1715 tot
1795 en 1815 tot 1940u samengesteld heeft, waarin van vijf Zwitserse regimen-
ten en de Zwitserse Gardes de garnizoensplaatsen worden genoemd. Jammer is
dat in beide boeken de betiteling der vijf regimenten nogal verwarrend is. In
Hoofdofficieren10 is behalve van het regiment Zwitserse Gardes sprake van de
regimenten Zwitsers nr 1 t/m 5, terwijl in feite de regimenten steeds de - wis-
selende - naam van de kolonel/eigenaar droegen en pas in 1772 een numme-
ring van alle regimenten in Staatse dienst werd ingevoerd.

In Vredesgarnizoenen11 geeft Ringoir voor de 5 regimenten niet alleen deze
nummers aan, maar ook nog de naam van de allerlaatste kolonel. Indien
Ringoir11 dus aangeeft „Regiment Zwitsers Lochmann Nr 1", dan geldt deze
betiteling alleen van juni 1794 tot maart 1796, terwijl hetzelfde regiment bijna

261



dertig jaar lang, van 1726 tot 1755, onder de naam „Regiment Hirzel" bekend
staat, en van 1755 tot 1786 als „Regiment Esscher"! Ook is het te betreuren
dat Ringoir niet de garnizoensplaatsen van vóór 1715 in zijn zo waardevolle
werk heeft opgenomen. Als kleine aanvulling voor de tijd van 1701 tot 1715
geeft echter Willy Pfister12 in de bijlage de wintergarnizoenen van de regimen-
ten uit Bern. Aangezien deze bij Ringoir11 niet als zodanig - dus als regimen-
ten uit Bern - te herkennen zijn, diene dat het in de bijlage van Pfister gaat
om de regimenten, die Ringoir „Goumoëns Nr 3" en „May Nr 5" noemt, maar
zoals gezegd, droegen deze regimenten in het begin van de 18de eeuw deze na-
men en nummers nog niet. Ik heb getracht een en ander te verwerken in mijn
navolgend overzicht der Zwitserse regimenten.

Overigens valt te constateren dat de opgave van Pfister over de garni-
zoensplaatsen der regimenten uit Bern in de tijd van 1715-1795 - Pfister put
uit Zwitserse militaire documenten - op enkele punten afwijkt van de plaats-
namen die Ringoir noemt. Dit houdt mogelijk verband met het feit dat zelden
een heel regiment in één plaats in winter- of vredesgarnizoen lag. De compag-
nieën van één regiment lagen dikwijls over verschillende plaatsen verspreid.
Voor een genealoog lijkt het mij wel belangrijk de lijsten der garnizoensplaat-
sen van beide auteurs, dus zowel van H. Ringoir als van W. Pfister, te raadple-
gen. In dezelfde garnizoensplaats, waar het huwelijk gesloten werd, vindt men
eventueel later ook een doop van kinderen uit dit huwelijk.

Zodra men de garnizoensplaats(en) van den Zwitsers voorvader gevonden
heeft, kan men óf in de Collectie Wolters óf in de bij Manie genoemde plaatsen
naar het huwelijk zoeken en wel in de ondertrouwregisters.

Men kan ook de omgekeerde weg bewandelen, dat wil zeggen proberen via
het huwelijk in een (garnizoens-) plaats of door een aantekening bij de onder-
trouw te weten te komen in welke compagnie en regiment de man diende.

Vermeldenswaard is het feit dat - zoals tegenwoordig iemand een fabriek
bezit en daarin arbeiders te werk stelt - de kolonels resp. kapiteins eigenaren
van het regiment resp. de compagnie waren. Zij waren dus militaire onderne-
mers en verdienden aan hun soldaten. Regimenten en compagnieën konden
quasi als een soort roerend goed verkocht of aan een familielid nagelaten wor-
den. Het bezit van een compagnie maar vooral dat van een regiment was veelal
een lucratieve geldbelegging. De zogenaamde „regimentsfahige Familien"
brachten welvaart in het land, wat ook blijkt uit een groot aantal herenhuizen,
landhuizen en kasteeltjes van voormalige officiersfamilies overal in Zwitser-
land.

Over het soldatenleven in de 18de eeuw is tamelijk veel bekend. Zeer lezens-
waardig zijn de hoofdstukken, die Willy Pfister in zijn beide boeken (12 en
vooral 13) hieraan wijdt. In vele familiearchieven in Zwitserland bevinden zich
talloze brieven van officieren en soldaten die in Staatse dienst waren.

Oorlogen, veldtochten en veldslagen werden in het voorjaar, de zomer of in
de herfst gevoerd, terwijl men de winter in een garnizoensplaats doorbracht.
Gedurende de wintermaanden konden de soldaten met langdurig verlof gaan
en wel óf naar de Heimat of naar een plaats in de Republiek om bijv. een be-
roep te leren, het uit te oefenen of soms met een Nederlands meisje trouwplan-
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nen te smeden. Kazernes bestonden er in de 18de eeuw praktisch niet en de sol-
daten werden dus in de winter ondergebracht in de vestingwerken in barakken,
in gehuurde huizen of bij particulieren, uiteraard tegen betaling. Ook konden
de soldaten in de wintermaanden (beter) leren lezen en schrijven. Voor het ge-
ven van dit onderwijs had elk regiment een schoolmeester. Het regiment van
Graubünden hield er zelfs een bibliotheek met 8.000 boeken op na en een mu-
ziekcorps.

Als er oorlog resp. een aanval op Nederlands grondgebied dreigde, dan werd
het regiment geformeerd en trok men op weg naar de bedreigde streken. Hier-
bij werd het regiment vergezeld van een uitermate omvangrijke legertros, want
de vrouwen en kinderen en veel ander volk van allerlei allooi trok mee. Verder
moest men materieel meevoeren voor mogelijke belegeringen en bruggenbouw
naast natuurlijk geschut en ammunitie. Zodra er een veldslag dreigde, werd de
hele tros veiligheidshalve binnen de naastbijzijnde en meestal versterkte stad
gebracht, waar deze dan de afloop van de veldslag kon afwachten. De regi-
mentskrijgskas werd altijd, oorlog of geen oorlog, streng bewaakt en wel door
zogeheten trabanten, bijzonder betrouwbare en zwaar bewapende lieden, die
soms plaatselijk aangeworven werden.

In documenten uit de 17de en 18de eeuw komt men, vooral bij de aanwerving
en opstelling van nieuwe regimenten, herhaaldelijk de uitdrukking „Kapitulati-
on" (= capitulatie) tegen. Het betekent dan niet capitulatie of overgave, zoals
wij dit woord tegenwoordig kennen. Een capitulatie was een overeenkomst tus-
sen regeringen, waarbij de regering van een bepaald kanton toestemming gaf
om op haar grondgebied manschappen voor dienst bij de andere partij aan te
trekken. De wervers moesten daartoe een vergunning van de regering van het
kanton hebben. Van 1676 to 1748 is tussen de Zwitserse kantons en de Repu-
bliek een groot aantal capitulaties afgesloten (zie 14, hoofdstuk Kapitulatio-
nen). Daarnaast werden er ook bondgenootschappen tussen enkele kantons of
de vrijstaat Graubünden en de Republiek der Verenigde Provincies afgesloten.
Men vindt in de Resoluties van de Staten-Generaal van 10.2.1666 zelfs al een
besluit over „Aanneminge van 3.000 man uit de Zwitserse kantons in dienst
van de Staten" (zie ook 7, deel V). Maar nadere gegevens over een capitulatie
van deze troepen heb ik tot nu toe niet kunnen vinden. Interessant is ook nog
de capitulatie van 1781 tussen het vorstendom Neuenburg/Neuchatel en de
Verenigde Oostindische Compagnie voor een „Kolonialregiment de Meu-
ron"15. Dit regiment is nooit in Nederland geweest, maar werd vanuit Frank-
rijk rechtstreeks naar Zuid-Afrika en later naar Ceylon verscheept. Later ging
het over in Britse dienst.

Nog voordat in 1693 de eerste werkelijke capitulaties werden gesloten, was
er in 1690 al een defensief- en offensief-bondgenootschap tussen de protestant-
se Zwitserse kantons en Engeland ondertekend, dat ook van kracht was voor
de Republiek.

Opgemerkt moet worden dat de Staten-Generaal dikwijls de troepensterkte
van de buitenlandse huurtroepen verhoogden of verlaagden, compagnieën ont-
sloegen of regimenten samenvoegden net naar het in de - vooral financiële
- kraam van Hunne Hoog Mogendheden paste. Per slot moesten immers alle
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Charles Daniel de Meuron, Colonel d'un Regiment de son nom au service de Hollande 1784
Regiment de Meuron in dienst van de VOC, 1784
(Aquarel P. M. Favre, Bern, in bezit van auteur

Zwitserse, Schotse en Duitse huurregimenten naast de eigen regimenten en de
subsidietroepen door de Republiek betaald worden. Met de term subsidietroe-
pen omschrijft men vreemde regimenten die, voor de duur van één oorlog, in
Nederlandse betaling werden genomen.

Bij oorlog of oorlogsdreiging moest het troepenbestand weer zo snel moge-
lijk verhoogd worden, hetgeen voor versterkingen uit Zwitserland maanden op
zich kon laten wachten. Was de oorlog of de dreiging definitief voorbij, dan
werden deze troepen meteen weer, zover de capitulaties dit toelieten, ontslagen.
Vaak werden bestaande troepenindelingen gewijzigd. Dit gebeurde vooral in de
jaren 1698-1701, 1714-1715 en 1748-1749. Deze reorganisaties hingen samen
met de inkrimping van het Staatse leger na afloop van een oorlog.

In 1698 werd de graaf van Albemarie benoemd tot generaal-overste over de
Zwitserse en Graubünder troepen in Holland, wat tegen de bepalingen van de
capitulaties indruiste. Deze graaf echter, in militaire documenten van die tijd
meestal als „Milord" aangeduid, was een gunsteling van koning-stadhouder
Willem III. Eigenlijk heette hij Arnold Joost van Keppel. Hij werd door Wil-
lem III na diens troonsbestijging in Londen voor bewezen diensten tot graaf
van Albemarie en pair van Engeland verheven.

De capitulaties zeggen wel iets over de oprichting van de diverse regimenten,
en soms over de herkomst van de soldaten, maar niets over de hergroeperingen
in de 18de eeuw. Voor ons genealogen is het echter vooral van belang na te
gaan uit welk kanton, resp. uit welke streek de soldaten van een regiment of
compagnie afkomstig waren. Met behulp van o.a. het Familiennamenbuch der
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Schweiz'6 biedt dit nog de beste kans om de schakel met de voorouders in Zwit-
serland te vinden.

Overzicht der Zwitserse regimenten

In het navolgende overzicht der regimenten - de Romeinse nummering
I—XIII is van de hand van de auteur - wordt vooral de mogelijke plaats van
rekrutering van een compagnie resp. een regiment nader onder de loep geno-
men.

Als basis voor dit overzicht der 13 regimenten diende naast de reeds genoem-
de overzichtstabel9 een groot aantal publicaties en bronnen, grotendeels in
Zwitserland zelf. De bronnen worden in de hoofdstukken „Onderzoek in Ne-
derland" resp. „Onderzoek in Zwitserland" aangegeven. Of in de literatuurlijst
genoemd. Een belangrijke groep van voorlopers op de geavoueerde regimen-
ten, die pas vanaf 1693 naar Nederland kwamen, waren de zogenoemde „Frei-
kompanien", onder het bevel van een „Freihauptmann". De eerste vrije com-
pagnieën, waarvan slechts weinig gegevens bekend zijn, ontstonden in 1692.
Deze waren niet openlijk met trommelslag geworven, omdat er nog geen offi-
ciële capitulaties bestonden. Er is sprake van drie vrije compagnieën uit Zü-
rich, waarvan elk één onder bevel van de hoplieden J. Edlibach en S. Holzhalb,
verder van een compagnie uit Bazel onder hopman J. Sequist, soms ook Seguin
of Ziguin genoemd, en uit tiet kanton Glarus onder Paravicini. De historicus
May17 noemt vrijcompagnieën onder Jean R. von Erlach, later opgegaan in
Regiment II, Tscharner, Samuel Morlot(h) van Bern en Jacques Seguin van
Bazel.

Edlibach, Holzhalb, Seguin en Paravicini sloten zich later aan bij Regiment
III. Deze genoemde „vrijcompagnieën" waren opgericht zonder toestemming
van de kantonsregeringen en de manschappen werden min of meer heimelijk
via Duitsland naar de Republiek gebracht. Onderweg sloten zich dan soms nog
meer vrijwilligers bij een dergelijke compagnie aan.

M. Bokhorst18, die veel Zwitserse bronnen bestudeerd heeft, noemt een kapi-
tein Pierre Seguin uit Bazel, die een compagnie in het regiment Lochmann (UI)
inbracht geheel samengesteld in de Spaanse Nederlanden en bestaande uit pro-
testantse Zwitsers in voormalige Franse dienst, die om geloofsredenen overge-
lopen waren. De vier regimenten I tot en met IV werden in één jaar tijds door
de Nederlandse gezant Valckenier voor de Republiek geworven.

I. 27.3.1693 tot 21.3.1797 REGIMENT VAN GRAUBÜNDEN (GRISONS),
na 1772 Regiment Zwitsers nr 4. Bij Ringoir in Hoofdofficieren10 te vinden op
pag. 138/9 resp. in Vredesgarnizoenenn op pag. 50. Kolonels/eigenaars en
daarmee voor een bepaalde periode de naamgever van het regiment: 1693 H.
de Capol, 1706 C. Schmid von Grüneck, 1730 D. Reydt, 1735 R. A. von Salis,
1745 J.B. von Planta, 1759 H. Sprecher von Bernegg, 1763 tot 1797 J.C.F.
Schmid.

In 1693/94 had Graubünden zijn troepen uit Franse dienst teruggeroepen en
het had in 1695 geweigerd het verdrag met Frankrijk te hernieuwen. Tegen één
van de capitulatievoorwaarden in, namelijk om nooit op of overzee te worden
ingezet, werd dit regiment in 1715 naar Engeland en Schotland gestuurd om
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de opstand der Stuartaanhangers - de Jakobieten - neer te slaan25. Men
komt de naam van dit regiment uit Graubünden in oude documenten meestal
tegen onder de Franse naam Grisons.

De militairen kwamen voor ongeveer de helft uit Graubünden, verder velen
uit Bern, Zürich, Glarus en Appenzell-Ausserrhoden alsmede uit de andere
(deels protestantse) kantons Neuchatel, St. Gallen, Schaffhausen, Freiburg en
Luzern. De eerste kolonel, H. von Capol, promoveerde in 1665 in Leiden tot
doctor in de medicijnen. Vanaf 10.1.1695 was hij gezant van de vrijstaat Grau-
bünden in de Republiek. De sterkte van dit regiment bedroeg in 1969 1600 man
en in 1748 2400 man. Het stond op repartitie (betaling) van de provincie Hol-
land.

Voor de namen der compagniescommandanten tot 1728 zie de Overzichtsta-
bel der Zwitserse troepen9.
Belangrijke bronnen bevinden zich in het Gemeente-Archief te Maastricht" 20.
Voor bronnen in Zwitserland zie hoofdstuk „Onderzoek in Zwitserland" onder
Graubünden.

II. 24.7.1693 tot 26.1.1717. EERSTE REGIMENT VAN BERN. Dit regiment
werd in 1717 deels gevoegd bij regiment IV, dat toen naar zijn kolonel Stürler
heette. Vijf compagnieën onder de kapiteins Tschiffely, Berzer, S. en Fr. von
Graffenried en Lauterburger vertrokken in 1717 uit Maastricht via Bazel naar
het kanton Bern. Te voet welteverstaan! Zie bij Ringoir10 pag. 137 resp." op
pag. 49. In de jaren 1693-1694 lag dit regiment in Breda. Kolonels/eigenaars:
1693 A. von Mülinen (in het Frans: de Melun), 1697 N. Tscharner, 1707 G.
May, 1716 J. F. de Goumoëns I. Ook dit regiment stond, zoals de meeste Zwit-
serse regimenten, op repartitie van de provincie Holland. Het bezat drie com-
pagnieën uit Neuchatel, twee uit Bern (dus inclusief Waadt/Vaud en Aargau)
en elk één compagnie uit Waadt, Schaffhausen en Appenzell-Ausserrhoden.
Dit regiment ging eveneens in 1715 naar Engeland en Schotland. Voor de na-
men der compagniescommandanten tot 1700 zie de Overzichtstabel9 en bij
Bokhorst18 pag. 83.

Voor bronnen in Zwitserland zie hoofdstuk „Onderzoek in Zwitserland",
vooral onder Bern.

Bij één der compagnieën van dit regiment mochten in klein aantal ook ka-
tholieke soldaten dienst doen.

III. 1.12.1693 tot 23.4.1714. REGIMENT VAN ZÜRICH. Dit werd in 1714
verdeeld (Resolutie Raad van State van 23 april 1714: „regiment ontbonden en
compagnieën verdeeld over de andere Zwitserse regimenten"). Veel ging naar
het regiment van Milord Albemarie (VII). Zie bij Ringoir10 pag. 142. Kolo-
nels/eigenaars: 1693 H.H. Lochmann, 1702 J.C. Hirzel, 1708 J.F. graaf von
Dohna-Ferrassières, 1712 A. Tscharner. De eerste vier compagniescommandan-
ten van dit regiment waren (van de „kolonelscompagnie") H. H. Lochmann -
zijn vader was toen in Franse krijgsdienst - H.F. Werdmüller, H.H. Schnee-
berger (overl. 1697) en F. Schlatter, allen uit het kanton Zürich en als ervaren
officieren uit Franse dienst teruggekeerd. Zürich had omstreeks 1690 zijn troe-
pen uit Frankrijk teruggeroepen. Ook dit regiment stond ter repartitie van Hol-
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land. De soldaten kwamen uit het kanton Zürich en deels uit Oost-
Zwitserland2'. Het regiment werd in de herfst 1693 uit Nijmegen naar 's-
Hertogenbosch verplaatst, waar het tot 12 mei 1694 in garnizoen lag. Vervol-
gens ging het op campagne in de Zuidelijke Nederlanden en lag daarna in gar-
nizoen in Maastricht. Eén bataljon van dit regiment ging in 1695 mee naar de
belegering van Namen en kwam in oktober 1695 naar Breda. Volgens Kruis22

lag het regiment tot 1697 in Maastricht, Breda en Hellevoetsluis en gingen in
1698 twee compagnieën naar Friesland.

Voor bronnen in Zwitserland zie vooral onder Zürich.

IV. 4.5.1694 tot 28.4.1796. TWEEDE REGIMENT VAN BERN, na 1772 Regi-
ment Zwitsers nr 3.

Zie bij Ringoir10 pag. 135-136 resp." pag. 49. Kolonels/eigenaars: 1694 N.
Tscharner, 1697 Ch. de Montmoulin, 1702 V. Stürler, 1722 J. F. de Goumoëns,
1729 G. de Goumoëns, 1737 J. R. Stürler, 1755 B. .L. Stürler, 1773 B. L. de Wat-
teville (von Wattenwyl), 1775 Ch. Stürler, 1777 G. Stürler, 1788 tot 1796 N.T.
de Goumoëns.

Dit regiment stond eveneens op repartitie van Holland. Voor de compagnies-
commandanten van 1693 tot 1736 zie de Overzichtstabel9. De militairen waren
afkomstig uit de kantons Bern, Neuchatel, Waadt/Vaud, Schaffhausen en
Appenzell-Ausserrhoden, en kwamen deels uit vroegere Freikompanien. In
1697 kwamen met De Montmoulin 60 man uit Stein bij dit regiment. Volgens
Pfister I13 dienden er in de loop der tijd 2800 a 3000 man uit Unter-Aargau
in dit regiment.

Het regiment ging in 1715 en 1719 naar Engeland en Schotland. Belangrijke
primaire bronnen in het kantonsarchief in Bern.

V. 1.1.1697 tot 20.2.1796. DERDE REGIMENT VAN BERN, na 1772 Regi-
ment Zwitsers nr 5.

Zie bij Ringoir10 pag. 140-141 resp.11 op pag. 51. Kolonels/eigenaars: 1697
G. de Muralt, 1702 D. de Chambrier, 1728 S. de Constant-Rebecque, 1756 G. A.
Stürler, 1764 G. May, 1765 tot 1796 F. May.

Dit regiment stond (niet altijd) op repartitie van Utrecht. Voor de namen van
de compagniescommandanten van 1693 tot 1736 zie de Overzichtstabel9. De
militairen waren afkomstig uit Neuchatel, Schaffhausen, Zürich, Bern en
Waadt/Vaud, vooral vanaf 1728, en na 1714 ook uit Graubünden.

Het regiment ging in 1715 naar Engeland en Schotland. Belangrijke primaire
bronnen in het kantonsarchief in Bern.

VI. 29.4.1694 tot 23.4.1714. REGIMENT SACCONAY.
In 1714 werden de compagnieën deels over de andere Zwitserse regimenten

verdeeld, deels bij regiment VII gevoegd. Zie bij Ringoir10 pag. 142.
Kolonels/eigenaars: 1694 J. de Sacconay, 1706 A. de Mestral. Dit regiment

werd in 1697 door de Republiek overgenomen van Savoye, een bondgenoot van
haar tegen Frankrijk. De militairen waren afkomstig uit Bern, Waadt/Vaud,
Bazel, Graubünden en Zürich. De broers Caspar en Salomon Hirzel uit Zürich
bezaten elk een compagnie in dit regiment. Verder waren er veel officieren uit
Waadt en Graubünden.
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VII. 17.5.1701 tot 15.3.1796. Opgericht als REGIMENT VAN MILORD AL
BEMARLE, na diens dood in 1718 zoals gebruikelijk steeds genoemd naar de
kolonel/eigenaar. Na 1772 Reg. Zwitsers nr 1. Zie bij Ringoir10 pag. 131-132
resp." pag. 47. Ik vond nog deze garnizoenen: 1791 Hellevoetsluis, Schiedam,
Woerden en 1793 Rhenen.

Kolonels/eigenaars: 1701 Milord van Albemarie (A. J. van Keppel), 1718 J. F.
Werdmüller, 1726 S. Hirzel, 1755 J.C. Escher, 1786 L.Hirzel, 1794 tot 1796 G.
Lochmann.

Dit regiment stond op repartitie van Holland en ging in 1745 scheep naar
Engeland en Schotland om een nieuwe en laatste opstand der Jakobieten, Stu-
artaanhangers, bloedig neer te slaan in de slag bij Culloden in 1746.

Bij de oprichting werd dit regiment samengesteld uit 6 compagnieën, waar-
van drie gehaald uit de bestaande regimenten III, V en VI met vooral militairen
uit Zürich en een halve compagnie uit Schaffhausen, samen met drie nieuwe
compagnieën uit Zürich, Graubünden en Bern.

Waarom Ringoir soms spreekt over het „Regiment Grisons", uit Graubün-
den dus, is mij onduidelijk. Volgens Bruckner23 werd dit regiment in 1747 een
zuiver regiment van Zürich, wat te oordelen naar de namen der officieren waar
kan zijn. De militairen, afkomstig uit andere kantons dan Zürich, zouden in
1748 zijn overgegaan naar het regiment XII (Stürler). De terugmars in 1797
verliep vanuit Bergen op Zoom als volgt: 22 maart Putten - Antwerpen -
Leuven - Namen - Belfort - 19 april Bazel - Olten - Lenzburg - Baden
- 23 april Zürich. Voor bronnen in Zwitserland zie vooral onder Zürich.

VIII. 1.7.1711 tot 23.4.1714. REGIMENT DIESBACH.
Kolonel/eigenaar: J. F. von Diesbach. Hij ging in 1714 als generaal-majoor

in Oostenrijkse dienst en werd in 1723 luitenant-veldmaarschalk. Zie bij
Ringoir10 pag. 143.

Dit regiment stond in de korte tijd van zijn bestaan op repartitie van Hol-
land. Het had 6 compagnieën uit 6 kantons, o.a. uit Graubünden en mogelijk
ook uit Freiburg. In de jaren 1713-1714 ging de vierde compagnie, uit Grau-
bünden, en de compagnie onder B. von Salis, mogelijk ook uit Graubünden,
over naar het regiment V (Chambrier).

Van 1746 tot 1748 bestond er een vrije compagnie onder Ch. Lullin uit Genè-
ve, die 1748 werd opgeheven. Ch. Lullin werd luitenant-kolonel titulair in het
Regiment Chambrier (XI).

IX. 6.1.1748 tot 25.9.1749. REGIMENTBUDÉ. Kolonel/eigenaar: J. Budé, uit
Genève. Zie bij Ringoir10 pag. 143 resp.11 pag. 52.

Volgens één bron kwamen de militairen uit alle protestantse kantons, volgens
een andere bron24 alleen uit Glarus, Schaffhausen en Appenzell-Ausserrhoden.
In maart/april 1748 werden door Heinrich Escher uit Zürich o.a. in de gemeen-
tes Arbon en Bischofszell (nu kanton Thurgau) soldaten geworven. Na de ont-
binding werd dit regiment verdeeld; een groot deel der militairen ging naar Re-
giment XII (Stürler). Kolonel Budé zelf ging over naar de Zwitserse Gardes.

Voor de compagniescommandanten uit Glarus zie onder Regiment XII.
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X. 20.1.1748 tot 25.9.1749. REGIMENT GRAFFENRIED.
Kolonel/eigenaar: A. von Graffenried. Zie bij Ringoir10 pag. 143 resp."

pag. 52.
De militairen kwamen vooral uit het kanton Bern. In 1749 was het kortston-

dig contract afgelopen en werd dit regiment verdeeld, resp. gingen de soldaten
terug naar Zwitserland.

XI. 19.2.1748 tot 25.9.1749. REGIMENT CHAMBRIER.
Kolonel/eigenaar: S. de Chambrier, uit Neuchatel. Zie bij Ringoir10

pag. 133.
De militairen waren afkomstig uit alle protestantse kantons. Het regiment

werd in 1749 opgeheven en gevoegd bij het regiment XII (dat toen Stürler heet-
te).

XII. 22.3.1748 tot 23.3.1796. REGIMENT DER KLEINE KANTONS.
Na 1772 Regiment Zwitsers Nr 2. Kolonels/eigenaars: 1748 C A . Stürler,

1756 L. Bouquet, 1784 B. Marty, 1786 tot 1796 J.F. Stockar von Neunforn. Zie
bij Ringoir10 pag. 133 resp.11 pag. 48.

Dit regiment werd ook wel het regiment van de kleine kantons genoemd en
verkreeg na de verdediging van Walcheren in 1786/1787 tegen de Patriotten de
titel „Prinsenregiment".

In aanvulling op Ringoir11 vond ik nog volgende garnizoensplaatsen: 1793
Luik, winter 1794/95 Breda, 1795 Oosterhout, provincie Groningen (zonder
plaatsnaam), Schoonhoven en Nijmegen. De terugmars in mei 1796 verliep via
Vlaanderen en de Elzas naar Zwitserland.

De militairen waren afkomstig uit Bern, Waadt/Vaud, Aargau, veel officie-
ren en manschappen kwamen ook uit Glarus, Schaffhausen, Appenzell- Aus-
serrhoden, St. Gallen, Graubünden en Thurgau, plus natuurlijk, zoals in alle
regimenten, soldaten uit Duitsland en van overal!

De auteur heeft in een praktisch onbekende bron24, geschreven door een
Zwitsers officier die erbij geweest is, de namen der commandanten van de vier
compagnieën uit Appenzell-Ausserrhoden als volgt gevonden:
Eerste comp.: L. Bouquet, 1784 J.C. Schoch.
Tweede comp.: Steiger, 1768 B.Thörig, 1786 J.U. Kürsteiner.
Derde comp.: J. Meyer, 1777 J. C. Mittelholzer, daarna J. Alder en van 1779
tot 1795 B. Thörig Jr.
Vierde comp.: Sturzenegger, 1763 G. Zürcher, daarna G. Scheuss (Schiess),
1778 A. Nanny, 1779 tot 1785 J.C. Mösli.

Waarschijnlijk zijn deze namen ook te vinden in de eerder genoemde offi-
ciersboekjes.

De sterkte van dit regiment bedroeg in 1748 2400 man, in 1750 1200 man,
in 1785 2244 man en in 1793 1800 man.

Voor dit regiment bestond geen officiële capitulatie met de Staten-Generaal
maar bijzondere capitulaties tussen de Nederlandse minister Van Haren en de
compagnie-eigenaars.

Belangrijke primaire bronnen in het kantonsarchief in Schaffhausen.
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XIII. 21.4.1749 tot 18.2.1796. REGIMENT ZWITSERSE GARDES.
In 1748 hadden de Staten-Generaal een capitulatie afgesloten met de kan-

tons Bern, Zürich, Neuchatel, Schaffhausen, Glarus en Appenzell-
Ausserrhoden voor vier linieregimenten a 2400 man, de regimenten IX tot en
met XII, alsmede voor een regiment Zwitserse Gardes van 1600 man. In 1761
leverde Bern nog eens 3 compagnieën, in totaal 600 man. Zie bij Ringoir10

pag. 129-130 resp." pag. 11. Ere-kolonels van dit regiment waren Prins Willem
IV van 1749-1751 en Prins Willem V van 1751-1795. Beiden waren kapitein-
generaal van het Staatse Leger.

Kolonels waren: 1749 F. May, 1776 C. F. Sandoz, 1790 G. Polier de Vernand,
1793 tot 1796 F. L. Hess. Voor bronnen in Zwitserland zie o.a. onder Bern,
Graubünden en Zürich.

Er zijn dus in totaal 13 regimenten Zwitsers in Staatsdienst geweest, maar
zeven daarvan zijn in 1714, 1717 of 1749 opgeheven of bij andere regimenten
gevoegd.

Zoals er tamelijk veel buitenlanders, vooral Duitsers, in Zwitserse regimen-
ten dienden, zo waren er ook Zwitsers die individueel dienst namen bij Neder-
landse regimenten. Een bekend voorbeeld daarvan is Jeröme Linder in het regi-
ment Oranje-Gelderland, die in 1748 kolonel-commandant van het regiment

Ji.. .*.

Grenadier Zwitserse
garde (XIII) 1753

Fuselier Zwitserse Garde
(XIII) 1773
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Officier Zwitserse Garde (XIII),
den Haag 1786.
Aquarel G. C. Boode (1969)
Legermuseum Delft

Broeckhuysen werd en in 1758 tot generaal-majoor bevorderd werd. Bij het Re-
giment Gardes te paard, opgericht op 16 augustus 1672 diende in 1709 één mij-
ner Zwitserse voorvaders, Carel Moser, die ik tot nu toe niet heb kunnen thuis-
brengen.

Na de ontbinding van de regimenten in de jaren 1796 en 1797 bleef een
slechts ten dele bekend aantal manschappen en officieren in Nederland achter.
Vooral zij die met een Nederlandse vrouw getrouwd waren. In het Staatsarchiv
in Bern kan men in de laatste compagnielij sten van 1796/1797 zien wie er uit
de Bernse regimenten (IV en V) in Holland gebleven zijn. Mock24 noemt enkele
van zijn collega-officieren uit Appenzell-Ausserrhoden die in Holland gebleven
zijn en omdat zijn artikel zelfs in Zwitserland moeilijk te krijgen of in te zien
is, volgen hier zijn gegevens: luitenant Kürsteiner, gehuwd met ene Schad, met
2 zoons en 3 dochters; majoor Thörig, gehuwd met een nazate van admiraal
de Ruyter, met 2 zoons en 1 dochter; kapitein Mössli, gehuwd met ene De
Bruyn, met 1 zoon en 1 dochter; luitenant Roth, gehuwd met het „regiments-
kind" Lisette Bahr, met 1 dochter; luitenant Schirmer, gehuwd met ene Van
Walraven van Sandbeck, met 1 zoon en 4 dochters; luitenant Banziger met 2
zoons; luitenant Kürsteiner bleef bij zijn vader in Holland; vaandrig Zuber-
bühler, als regimentskind in Nederland geboren en opgegroeid, bleef hier en
kreeg een rang als luitenant tijdens de Bataafse Republiek.
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Onderzoek in Nederland

Ingeval de genealoog vermoedt, dat zijn voorvader met een buitenlands (even-
tueel ook Frans-) klinkende naam misschien een huursoldaat of officier in
Staatse dienst was, zal eerst een grondig onderzoek in de Nederlandse archie-
ven met bestudering van alle desbetreffende literatuur gedaan moeten worden.

In Gens Nostra zijn al diverse artikelen gepubliceerd waarvan ik in het bij-
zonder zou willen noemen:
1. GN van juni 1964, pag. 158-160: Wouter Slob over „Zwitsers in Nederland-

se Staatsdienst". Bedoeld werd krijgsdienst in Staatse dienst.
2. GN van december 1972: Militarianummer. Veel literatuuropgaven en lezens-

waardige bijdragen van J.A.B. Bervoets (pag. 368-375) en H.J. Wolters
(pag. 393-394). In de „Soldatenhuwelijken Wageningen" (pag. 395-398)
komen ook drie huwelijken van Zwitserse soldaten in 1748, 1752 en 1770
voor.

3. GN van februari 1973: Militarianummer. Verder literatuuropgaven.
4. GN van september 1979: een kort artikel „Familie onderzoek in Zwitserse

archieven" door H.B. Demoed (pag. 253-255).
5. GN van juli/augustus 1984: een uitvoerige en uitmuntende bijdrage van

J.P.C.M, van Hoof: „Enkele richtlijnen voor het verrichten van genealo-
gisch onderzoek naar militairen, behoord hebbende tot de Nederlandse
troepen te land".

Aangezien deze nummers van Gens Nostra overal in Nederland aanwezig
zijn, wil ik niet in herhalingen treden, maar slechts naar deze nummers verwij-
zen. Wel zal ik trachten nog aanvullende informatie te geven.

Men zal meestal het eerst stuiten op een buitenlandse militaire voorouder -
Zwitser, Schot of Duitser - door zijn huwelijk. Op de fiches resp. microfiches
staat dan in de meeste gevallen simpel als beroep „soldaat" (resp. grenadier,
enz.) zonder nadere aanduiding. Het is dan zaak in het betreffende gemeen-
tearchief de volledige tekst van de (onder)trouwinschrijving op te vragen, zoals
deze in de DTB-boeken staat, waarbij dan meestal te voorschijn komt in welke
compagnie of regiment de militair diende.

Mijn voorvader Jakob Maag, soldaat, trouwde 29.6.1749 te 's-
Hertogenbosch met Sicilia H. van Balen. Uit de trouwinschrijving bleek:
„j.m., geb. Zürich, soldaat in het Regiment van Luit. Gen. Hirzel, in de Com-
pagnie van Majoor Ulrich, garnizoen Breda". Dus diende hij in regiment VII,
waarvan in 1749 S. Hirzel kolonel/eigenaar was en dat volgens Ringoir11 inder-
daad in Breda in garnizoen lag. Bij een bezoek aan het Staats (= kantons) Ar-
chiv in Zürich had men binnen vijf minuten zijn geboorte-inschrijving in een
doopboek gevonden: 21.4.1720 in Oberglatt in het kanton Zürich. Bovendien
was de dominee in Oberglatt zo vriendelijk geweest bij zijn doop ook het
doopjaar van zijn vader Felix Maag en van zijn moeder te vermelden, zodat
ik binnen een half uur vier generaties voorouders van soldaat Jakob Maag op
eenvoudige manier heb kunnen vinden. Een grote rol bij het vinden van deze
doop speelde het feit, dat het geslacht Maag in de eerste helft van de 18de eeuw
nog niet uitgezwermd was maar bijna uitsluitend in het dal van het riviertje
de Glatt woonde. Maar zoveel geluk heeft men als genealoog maar zelden!

Over officieren zijn doorgaans zowel in Nederland als in Zwitserland meer
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gegevens bekend die ook gemakkelijker te vinden zijn dan over gewone solda-
ten.

Mijns inziens te weinig bekend is de Collectie van Lennep betreffende Zwit-
serse militairen in de Nederlanden 1598-1829, thans berustend bij het CBG.

Mevrouw S. van Lennep had tussen 1953 en 1965 veel gegevens verzameld,
maar tot het schrijven van een afhandeling is het niet gekomen. Zij hield zich
vooral bezig met officieren in Bernse regimenten. Men vindt in deze collectie
(bron: Staatsarchiv Zürich A.167.4 Solddienste 1779) o.a. gegevens over 14 hu-
welijken van officieren uit Zürich met Nederlandse vrouwen. Ter informatie
volgen hier alleen de namen van officieren (die van de vrouwen kunnen in
voornoemde collectie nageslagen worden):
J. K. Hirzel von Wülflingen, Philipp H. Schmid, Johan J. Meyer, Johann H. Hofmeister, Johann
K. Grebel, Heinrich Werdmüller, Siegmund Werdmüller, Erhard B. Dürsteler, Otto H. Werdmüller,
Johann S.O. Werdmüller, Johann K. Schad, Caspar Gessner.

Wat de terecht veelgeroemde Collectie Wolters (uittreksels van inschrijvingen
van militairen in (onder-)trouwregisters van vele Nederlandse garnizoensplaat-
sen van 1648 tot 1811, met alfabetische registers) betreft, hiervan zijn tot nu toe
35 delen verschenen. Binnenkort volgen nog „Rest provincie Utrecht" en „Rest
provincie Noord-Brabant", waarna H.J. Wolters met de grote garnizoensste-
den 's-Hertogenbosch, Maastricht en 's-Gravenhage gaat beginnen.

In het CBG zijn alle delen van deze collectie op microfiches aanwezig. In
principe is er ook steeds één exemplaar in het Rijksarchief van de provincie
waar de garnizoensplaats ligt, met als uitzondering Drente: dit exemplaar ligt
in het Rijksarchief Groningen. Helaas zijn er in sommige Rijksarchieven (zoals
in Overijssel en Zeeland) uittreksels ontvreemd.

Overigens bevinden zich in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch bij „Zwer-
vende handschriften" (B.IV: 1-9) uittreksels van soldatenhuwelijken in diverse
Brabantse gemeentes.

Het is wellicht niet overbodig te wijzen op de doop- en trouwgegevens over
militairen - ook in Staatse garnizoenen buiten Nederland - zoals vermeld op
pag. 257-261 in het Repertorium DTB. Men dient zich bewust te zijn van het
feit dat de Zwitserse regimenten in de eerste helft van de 18de eeuw vooral in
de Zuidelijke Nederlanden gelegerd waren. Volgens uit België ontvangen infor-
matie bevinden zich in het stadsarchief van Namen kerkboeken waarin militai-
ren voorkomen.

Wat de Zwitserse regimenten betreft noemde W. Slob3 reeds het enige in een
Nederlands archief bewaard gebleven kerkelijk regimentsregister, namelijk dat
van het regiment van Graubünden1 in het stadsarchief van Maastricht, met do-
pen van 1717-1787, huwelijken voor de veldpredikant van 1729-1792 en lid-
maten van 1782-1783. Op dit register bestaat een alfabetische index, ook op
de vrouwsnamen. In het register komen ook niet-zwitserse soldaten voor die
in dit regiment dienst deden. Over dit kerkelijk regimentsregister is in Zwitser-
land een artikel verschenen26 van K. J. Heilig en bewerkt door de toenmalige
archivaris van Maastricht J. Blonden, dat de foutieve titel draagt: „Graubünder
und andere schweizerische Landeskinder unter Habsburgs Fahnen in den Nie-
derlanden wahrend des 18. Jahrhunderts". Afgezien van het feit dat dit regi-
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ment niet onder het vaandel van het Habsburgse Oostenrijk stond maar in
Staatse dienst was, geven de auteurs in deze bijdrage ook blijk weinig begrepen
te hebben van de toenmalige politieke en militaire constellatie in de Zuidelijke
Nederlanden.

In het artikel wordt overigens alleen ingegaan op de Zwitsers en hun meest
Nederlandse vrouwen van wie de plaats van herkomst bekend is. De in dit arti-
kel gepubliceerde lijst is dus verre van volledig, vooral ook wat de buitenlan-
ders in dit regiment betreft.

Van de Nederlandse vrouwen die met Zwitserse militairen trouwden, kwam
80% uit de garnizoensplaatsen zelf en de overige kwamen uit de nabijgelegen
plaatsen. Er zijn van enkele gezinnen kinderen in niet minder dan 7 verschillen-
de plaatsen gedoopt, een bewijs te meer dat de vrouwen met hun mannen mee-
trokken. Ook blijken Zwitserse officieren dikwijls met Nederlandse vrouwen
te trouwen, hoewel men dit van Zwitserse zijde vooral om staatspolitieke rede-
nen niet graag zag. Bij sommige soldaten ziet men de aanmerking staan: „Sol-
dat und Schneider" resp. „Schumacher" of ook „Vivandier" resp. „Margaden-
ter" (= marketender), wat later fourier heet. En een capitaine d'armes is niet
iemand in de rang van kapitein, maar van sergeant. Hij was de „Waffenkontrol-
leur und Meister der Waffenkammer".

Het stadsarchief in Maastricht bezit nog andere waardevolle bronnen en wel
de Rollen en Contra-Rollen der Servitiën van 1717 tot 1789, in 9 delen, waarin
alle betalingen vermeld staan die de stad aan aldaar gelegerde troepen gedaan
heeft. In de klapper op de Contra-Rollen vond ik behalve Schotse ook Zwitser-
se namen van militairen, die in Maastricht gelegerd zijn geweest. De naam-
lijsten der Zwitserse afdelingen dragen de inventarisnummers 560-568. Een
verdere belangrijke in Nederland aanwezige bron, waarop mij H. Ringoir kort
voor zijn overlijden in 1985 attent gemaakt heeft, is de Bibliothèque Wallonne,
destijds te Leiden, thans bij het CBG op microfiches, waarin veel Zwitserse na-
men (vanzelfsprekend ook van niet-militairen) voorkomen. Dikwijls is hieruit
op te maken in welk garnizoen een Zwitsers militair op een bepaalde datum
gelegerd was en zelfs uit welke Zwitserse gemeente deze afkomstig was. De
Waalse kerk was de calvinistische dus de gereformeerde Staatskerk.

In GN van juli/augustus 19842 wordt mijns inziens onvoldoende aandacht
besteed aan de bij het Algemeen Rijksarchief, Eerste afdeling, in Den Haag
aanwezige primaire bronnen die vanaf 1773 een schat van persoonlijke gege-
vens bevatten niet alleen over officieren maar ook over soldaten in het Staatse
leger. Ik bedoel de in het archief van de Raad van State (inventaris 1.01.19) aan-
wezige conduitelijsten van (o.a. Zwitserse) officieren en vooral de rangeer- en
recrutenlijsten. Er bestaat een klapper op de namen der Staatse militairen
voorkomende in deze lijsten. Voor inlichtingen kan men zich alleen schriftelijk
wenden tot het ARA. In dossier nr 1935 vindt men bijvoorbeeld een rangeer-
lijst van de compagnie van de Colonel Commandant Hirzel in het 2de bataljon
van het Regiment Zwitsers van de Luitenant-generaal Escher dd. 16 april 1781
in het cantonnement te Warmenhuyse omtrent Schagen. In deze lijst zijn van
de officieren en de manschappen de voor- en familienaam vermeld evenals de
lengte op kousen en de leeftijd. Hoewel nu meer dan 2 eeuwen geleden geschre-
ven, zijn deze lijsten goed leesbaar. In de Recrutenlijst van dezelfde compagnie
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vindt men alle tussen 29 mei 1780 en 7 juni 1781 nieuw aangekomenen, met
alle persoonlijke gegevens zoals plaats van herkomst, beroep, godsdienst en al
of niet gehuwd. De leeftijden van de rekruten varieert tussen 16 en 67 jaar, de
meesten waren tussen 20 en 35 jaar oud.

Het valt op hoe weinig Zwitserse officieren, waarvan de meesten toch tussen
30 en 45 jaar oud waren, getrouwd zijn. Ik telde op een conduitelijst van het
Regiment Escher (VII) dd. 1 januari 1775 in Den Bosch in de rang van kapitein
of lager slechts 8 gehuwde tegen 46 ongehuwde officieren.

Helaas zijn er in 1818 op last van de toenmalige Algemeen Rijksarchivaris,
mr. H. van Wijn, nogal wat archiefstukken vernietigd. Daardoor ontbreken in
de provincie Noord-Holland vele gegevens over Zwitserse troepeneenheden.

Het ARA bezit vooral archivalia van de regimenten I, IV, V, VII en XII en
wel in de dossiers nr 1935-1937 en 1942-1945. Indien men eenmaal weet of
vermoedt in welk regiment en welke compagnie een voorvader gediend heeft,
dan is een onderzoek bij het Algemeen Rijksarchief (ARA) nodig, omdat men
dan de - mogelijk verbasterde - familienaam kan achterhalen èn eventueel
de plaats van geboorte of herkomst in Zwitserland. Men mag vooral niet uit
het oog verliezen dat de huidige Nederlandse familienaam dikwijls sterk af-
wijkt van de oorspronkelijke Zwitserse naam.

Uit een lange reeks mij bekende verbasteringen noem ik slechts: de Zwitserse
naam Schmid werd in Nederland Smeets; Kratzer werd Crasser; Liechti werd
Leegte; Krahenbühl werd Kraaiboer; Gautschi werd Konsi; Stahly werd Stel;
Lauffer werd Loofring en Zollikofer werd Sollicoffre. Het blijkt dus dat men,
alle varianten doorspelend, vooral op de klank moet afgaan bij het terugzoe-
ken van de mogelijke oorspronkelijke Zwitserse familienaam.

Alvorens nu het genealogische onderzoek verder schriftelijk en later in Zwit-
serland persoonlijk aan te pakken, dient men eerst enkele Zwitserse publica-
ties, die in Nederland aanwezig zijn, te bestuderen omdat men daaruit waar-
schijnlijk al enig houvast kan putten omtrent het kanton, de streek en
misschien zelfs de plaats van herkomst van de gezochte voorvader. Op te mer-
ken valt nog, dat indien er manschappen (ook Zwitsers) rechtstreeks, d.w.z. niet
door middel van aanwerving voor een bepaalde compagnie in Zwitserland, in
dienst van het Staatse leger getreden waren hun soldij vermeld staat in het
Stamboek van Oorlog vóór 1818 (in ARA).

In de eerste plaats is in Nederland het „Familienamenbuch der Schweiz",
tweede uitgave, Zürich 1968/1971, 6 delen, bewerkt door U.F. Hagmann16 te
raadplegen. Geen aanbeveling verdient het de eerste uitgave van 1940 (2 banden)
ter hand te nemen, aangezien de gegevens onvolledig zijn. Het Familiennamen-
buch 1968/1971 bevat alle ruim 430.000 namen van geslachten, die bij de volks-
telling in 1962 in een Zwitserse gemeente het burgerrecht bezaten. De namen zijn
alfabetisch over geheel Zwitserland opgesomd en achter elke naam volgen, weer
alfabetisch, de namen der kantons en dan die van de „Heimat (= Burger) ge-
meinden" waar het geslacht in 1962 voorkwam. Tevens een aantekening - en dat
is voor de genealoog belangrijk - waar het betreffende geslacht al vóór 1800 het
burgerrecht bezat, en in de 18de eeuw meestal ook nog woonde.

Op enkele voetangels en klemmen wil ik hier attent maken. In alle officiële
Zwitserse publicaties worden de familienamen onder een eventueel aan de
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naam voorafgaand partikel (de, di, von) alfabetisch gerangschikt. De geslach-
ten Von Allmen en Von Moos vindt u dus beide onder de V, de naam De la
Roche onder D en de naam lm Thurm onder I. In een Zwitsers telefoonboek
zal men alhier wonende Nederlandse families „Van den Berg" en „Van Loon"
dan ook onder de V aantreffen en niet onder B of L.

Heeft men in het Familiennamenbuch der Schweiz de gezochte naam gevon-
den, dan kan men zich het beste in eerste instantie wenden tot de Zentralstelle
für genealogische Auskünfte in Bazel, waarover later meer, of tot het Staatsar-
chiv in het betreffende kanton.

Van Zwitserse zijde (overheid, vereniging of particulier) wordt algemeen ver-
wacht dat men bij een verzoek om inlichtingen zo beleefd is minstens één inter-
nationale antwoordcoupon in te sluiten. Niet alleen familie- maar ook plaats-
namen werden dikwijls verbasterd of verhaspeld. Zo bleek zekere „Kolet uit
Everden" in werkelijkheid Collet te heten en uit Yverdon te komen. Deze
plaatsnaam Yverdon komt overigens ook voor in de verduitste vorm en wel
Iferten. De Zwitserse plaats Thalwil verwerd in Nederland tot Talwij k, Neu-
chatel tot Nieuw Chastel en Aigle tot Eijgle.

Verdere bronnen in Nederland zijn de Staten van Oorlog die behalve in het
Algemeen Rijksarchief in Den Haag ook aanwezig zijn in de Rijksarchieven
van Gelderland, Zeeland, Friesland, Utrecht, Overijssel en Groningen. Men zal
hierin echter, behalve in Den Haag, weinig namen van militairen aantreffen.

De Collectie Wakker met ca 50.000 fiches op officieren van het Staatse leger
kan men inzien bij het CBG. Veel officieren komen op verschillende fiches
voor omdat hun naam in de opeenvolgende staten van oorlog nogal afwijkend
werd gespeld.

De bekende Genealogicaï Society of Utah (van de Kerk van Jezus Christus
van de HLD = Mormoonse kerk) is van plan in 1987 een genealogie-
bibliotheek te openen in Utrecht, Prinses Irenelaan 52. Theoretisch bestaat er
dan de mogelijkheid alle reeds op microfilm opgenomen kerkelijke registers uit
Zwitserland in te zien. Men dient er wel de nadruk op te leggen dat Nederland
in West-Europa ligt en Zwitserland in Centraal-Europa, omdat anders de films
eventueel niet besteld en ingezien kunnen worden!

Behalve de reeds genoemde werken9, 10, " , '*, 14, 16 bezit het Centraal Bu-
reau voor Genealogie nog andere boeken op genealogisch en heraldisch gebied
over Zwitserland. Ik verwijs voor het franstalige gedeelte bijvoorbeeld naar
Galiffe38. Bij mijn weten zijn er slechts enkele militairen uit Genève in Staatse
dienst geweest. Ook kan men bij het CBG twee andere publicaties over genea-
logisch onderzoek in Zwitserland inzien, die in 1969 in Salt Lake City in de
Engelse taal verschenen zijn27,28. Ik kan niet beoordelen in hoeverre de in deze
boekjes verstrekte gegevens nog van belang kunnen zijn nu Mario von Moos
voor dit nummer van Gens Nostra zo'n uitmuntend artikel onder de titel „Ge-
nealogische Forschungen in der Schweiz" geschreven heeft.

Verwijzen wil ik ook naar de „Bibliographie für Familienforscher" door de-
zelfde auteur, Pfaffikon 1984, aanwezig bij CBG.

Onderzoek in Nederland dient ook te geschieden in de policieboeken (con-
sent tot inwoning), de staten van inkwartiering, de akten van burgerschap, de
gildeboeken, de delen Militie van de lidmatenregisters der protestantse kerken
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alsmede in de huwelijksbijlagen in de akten van de Burgerlijke Stand van na
1811 omdat hierin soms gegevens vermeld staan over ouders en zelfs grootou-
ders van trouwlustigen.

Vele Zwitserse militairen bleven na het einde van hun diensttijd en na de al-
gemene regimentsontbinding van 1796/97 in Nederland en kregen op grond
van hun betrouwbaarheid en geloof overheidsbaantjes zoals veldwachter,
schutter, houtvester, conciërge of belastingambtenaar. Nadere gegevens zijn
eventueel te vinden in de Resolutieboeken van de Staten-Generaal en de liassen
in het ARA.

In het ARA bevindt zich ook een register der Gegageerde Militairen van de
Landmacht (Stamboek van Oorlog vóór 1813). In GN van juni 1963 heeft
J. G. J. van Booma in een kort artikeltje „Belangrijke genealogische bron voor
het gehele Nederlandse gebied (1795-1900)" hier reeds terecht op gewezen.
Volledigheidshalve zij hier ook nog verwezen naar het Repertorium Nederland-
se Familienamen, 1947, per provincie alfabetisch naar familienamen; naar het
Genealogisch Repertorium door Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, 1972, 2 de-
len, en naar de bij het CBG aanwezige dossiers handschriftgenealogieën.

Sedert 1 januari 1953 kan men ook als afstammeling in rechte lijn van een in
Nederland genaturaliseerde Zwitser geen rechten meer doen gelden op het Zwit-
serse burgerrecht, zoals dat tot op deze datum mogelijk was.

Een serie werkjes over Zwitserse geslachten bevinden zich bij het CBG, zoals
Schweizerisches Geschlechterbuch, en het Schweizerisches Familienbuch. Uit-
gaven van deze werkjes verschijnen met grote tussenpozen en bestrijken tot nu
toe slechts een heel klein percentage der bestaande geslachten en families. In
de jaarboeken van de Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung ver-
schenen in 1976, 1982 en 1986 bijdragen van meestal deskundige auteurs over
ons thema29.

Wat de opvattingen in de literatuur over de huursoldaten betreft, kan gesteld
worden dat alle auteurs tot 1940, en zeker schrijvers als May18, de Vallière30

en Girard39, bijna uitsluitend meer de roem, de eer en de glorie van het slagveld
dan het werkelijke soldatenleven beschrijven. Pas na 1950 wordt er een veel eer-
lijker en menselijker beeld gegeven van de huursoldaat, van de ellende die hij
op de slagvelden moet doormaken en van rigoureuze strafsankties. Zie Dr. Willy
Pfister12, 13 en diverse recente dissertaties en boeken, die in de literatuurlijst
genoemd worden. In Naarden, Woerden, Delft, Woudrichem en Klundert bevon-
den zich invalidecompagnieën zodat ook in deze steden een kans bestaat iets te
vinden in de DTB-boeken en in de lidmatenregisters.

Wat literatuur betreft verwijs ik op deze plaats naar de noten40 tot en met44 .

Onderzoek in Zwitserland

Rekenend naar Nederlandse begrippen en maatstaven moet de familievorser wel
weten waar hij of zij aan begint. Want dit onderzoek is veel ingewikkelder en
tijdrovender.

In Nederland zijn er in de eerste plaats centrale instellingen, plaatselijke in-
richtingen en uitgebreide hulpmiddelen die de genealoog ter beschikking staan,
maar die zijn er in Zwitserland niet.

Dit wordt op de eerste plaats veroorzaakt door de grote mate van autonomie
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(VII) 1725

Grenadier en fuselier
regiment Hirzel (VII) 1725

in het archiefwezen en op het gebied van de kerkelijke registratie in de 26 kan-
tons, die in feite nog steeds zelfstandige republieken zijn.

Er bestaat geen Repertorium DTB, geen Centraal Bureau voor Genealogie
en ook geen centrum te vergelijken met dat van de NGV in Naarden.

Zoals reeds in het hoofdstuk Onderzoek in Nederland is uiteengezet, dient
men allereerst werkelijk alle bronnen in Nederland en België uitputtend door
te kammen om daardoor zoveel mogelijk houvast te krijgen omtrent het kan-
ton en de plaats van herkomst van de gezochte militair.

Elk kanton heeft een eigen Staatsarchiv, gevestigd in de hoofdstad van het
kanton (in de kantons Appenzell-Innerrhoden en Glarus „Landesarchiv" gehe-
ten). In een aantal grotere steden bestaan bovendien gemeentelijke archieven,
de Stadtarchive, maar deze zijn voor ons onderzoek nauwelijks van belang,
omdat praktisch alleen de officieren uit de grote steden kwamen.

Uit onderstaand overzicht valt af te leiden welke documenten de kantonsar-
chieven - alfabetisch op de Duitse naam gerangschikt - te bieden hebben:

Staatsarchiv Aargau (frans: Argovie) in CH-5001 Aarau.
N.B.: Het gebied ten westen van de rivieren Aare en Reuss behoorde tot 1805
tot het kanton Bern (zie aldaar).
1. Rekrutenbuch der Grafschaft Baden 1701-1796.
2. Werbung oder Recrüe Protocoll der Oberen Freyen Embteren in Ergeuw

1726-1793 (= Rekruten-Protocol der Oberen Freien Aemter, ook wel „pays
libres" genoemd). Bevat vele namen van aangeworven soldaten.

3. Signalementen van deserteuren.
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P.S. Familieregisters van de aargauische steden Aarau, Baden en Zofingen als-
mede Bevölkerungsverzeichnisse van Tegerfelden, Würenlos en Zurzach bevin-
den zich in het Staatsarchiv Zürich!

Staatsarchiv Appenzell-Ausserrhoden, in CH-9100 Herisau.
1. Einschreibbuch der Landeskinder und Fremden welche sich aus dem Lande

Appenzell in hollandische Dienste begeben haben von 1759 bis 1794.
2. Protocollbuch Recrütenkammer 1759-1790.
3. Stamlijsten van compagnieën.
Verwezen zij naar noot 37. Voor literatuur zie noot 24.

Landesarchiv Appenzell-Innerrhoden, in CH-9050 Appenzell.
Bezit wervings- en compagnielij sten van de dienst in Frankrijk. Er dienden en-
kele lieden uit dit katholieke halfkanton in compagnieën van Appenzell-
Ausserrhoden en St. Gallen in het Staatse leger.
Voor literatuur zie Schürmann45.

Staatsarchiv Basel-Stadt, in CH-4001 Basel.
1. Werbungen für Holland 1594-1710.
2. Pensionen und Unterstützungen 1796-1807.
3. Deserteurs 1738-1741.
N.B.: Ook de Universitatsbibliotheek van deze stad bezit vele werken van ge-
nealogische, heraldische en historische aard.

Staatsarchiv Bern, in CH-3012 Bern.
1. Manuale der Rekrutenkammer 1701-1798, 41 banden, met registers.
2. Rödel abgedankter Soldaten 1742-1761, 4 banden.
3. Totenrödel 1701 en 1762-1787, 8 banden.
4. Rödel der abgestorbenen Soldaten 1729-1742.
5. Rödel ausgerissener Soldaten 1742-1761 (deserteurs).
6. Eherodel des Regiments von Stürler (Reg. IV) 1722-1795, 184 huwelijken,

met register.
7. Taufrodel des Regiments von Stürler 1721-1780, 708 dopen, met register.
8. Dito, 1781-1795, 157 dopen, met register.

N.B.: De dopen uit de onder 7. en 8. genoemde doopboeken zijn in foto-
kopie bij het CBG aanwezig.

9. Kommunikanten-Rodel des Regiments von Stürler 1731-1794, 231 perso-
nen, met register.
N.B.: In de onder 6 tot en met 9 genoemde registers komen ook enkele in-
tekeningen voor van militairen van het Regiment von Salis (Reg. I) (in 6)
en van Regiment Constant (Reg. V).

10. Hollandische Compagnies-Rödel 1701-1796, 24 banden. In de laatste
lijsten staan namen van militairen die 1796/1797 in Holland bleven en niet
naar Zwitserland terugkeerden.
N.B.: Van het Garderegiment zijn alleen de Rödel van 1761 -1787 bewaard
gebleven.

11. Mannschaftslisten der bernischen Miliz 1730-1789. Dit betreft militie-
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soldaten die in het kanton Bern dienst gedaan hebben, maar mogelijk ging
deze of gene later in vreemde krijgsdienst.

Literatuur: zie Paul Martignoni46.

De Burgerbibliothek, Bern, bezit ca. 8.000 handschriften uit de 7de tot de 20ste
eeuw, waaronder veel familiearchieven van vooraanstaande regentenfamilies.
Behalve de Overzichtstabel9 bezit deze prachtige bibliotheek onder art. nr. II
(X 170, X 83 en XXXIV 110) nog „Varia über den hollandischen Dienst" (Mss.
hist. helv.) die ik niet bestudeerd heb.

De Schweizerische Landesbibliothek, Hallwylstr. 15, Bern, bezit vele werken
op genealogisch, heraldisch en historisch gebied. Hier is ook de biblotheek met
bijna 5.000 boeken van de Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung
ondergebracht.

Staatsarchiv Freiburg, in CH-1700 Fribourg.
Dit archief bezit alleen (in het familiearchief von Diesbach) een kopie van de
capitulatie dd. 1 juli 1711 voor het regiment Diesbach (VIII). Verder niets, om-
dat er in dit katholieke kanton niet voor de Staatse dienst geworven mocht wor-
den.
N.B.: In de Bibliothèque cantonale et universitaire, 18 rue Saint Michel, Fri-
bourg, bevindt zich de uitgebreide bibliotheek van de Schweizerische Heraldi-
sche Gesellschaft.

Staatsarchiv Genf, in CH-1211 Genève.
Hier zijn geen archiefstukken aanwezig, ook niet over het regiment Budé (IX).
Fatio32 zegt dat een dertigtal officieren uit Genève in Staatse dienst is ge-
weest, maar hij noemt slechts Charles Pictet „dit de Cartigny".

Landesarchiv Glarus, in CH-8750 Glarus.
Hier zijn geen archiefstukken te vinden. Men wordt verwezen naar het archief
van het Freuler-Palast (nu museum) in Nafels, waar evenwel niets te vinden is!
Wèl bevindt zich in het Landesarchiv Glarus het losbladige werk van Hans
Thürer „Glarner Offiziere in fremden Kriegsdienste" met de namen van circa
970 officieren, waarvan vele in andere dan in Staatse dienst. Een keurig werk,
met verwijzingen naar Kubly-Müller.

Voor genealogisch onderzoek in het kanton Glarus is het werk van Johann
J. Kubly-Müller „Genealogie des Landes Glarus" uiterst belangrijk. Onder het
kanton Glarus vielen tot 1798 de in het oostelijk deel van Zwitserland gelegen
gebieden zoals het graafschap Werdenberg, de Wartau, Sargans en Gaster. Het
geheel bestaat uit 28 banden, met alfabetisch de stamlijsten en genealogieën
van alle geslachten uit het kanton Glarus vanaf 1600, met de hand geschreven
en zeer goed leesbaar.

Staatsarchiv Graubünden (frans: Grisons), in CH-7001 Chur.
Zoals reeds vermeld, bevinden zich de kerkelijke registers van het Regiment uit
Graubünden (I) in het GA Maastricht. In Chur heeft men volgende archivalia
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met namen van militairen:
1. B. 80: Kassabuch einer Kompanie Rosenroll 1716-1726.
2. B. 1218: Kompanieliste F. von Planta van 1.6.1757. Deze lijst bevat de na-

men en plaatsen van geboorte van 97 militairen, voor éénderde afkomstig
uit Graubünden, éénderde uit het overige Zwitserland en éénderde uit
Duitsland.

3. B. 1518: Hauptbuch der Kompanie B. v. Salis 1.6.1789-31.12.1793.
4. B. 701/2 en B. 686/10: Enkele getuigschriften uit 1734 (Christian Conrad)

en 1790 (Hans Gruober), beide uit Küblis.
In familiearchieven, bijvoorbeeld die van de families Tscharner, Salis, Schmid
en Planta, zal men zeker nog militaire stukken aantreffen. In het Rechnungs-
buch van het Regiment (I) 1765-1776 in het familiearchief Baptista Salis-
Soglio vond ik echter geen enkele naam vermeld.

Literatuur: Martin Bundi33. Daarin staat o.a. dat de in Hollandse dienst
overleden of gesneuvelde militairen in de over lij densregisters van de gemeentes
van Graubünden vermeld staan. Bundi geeft tevens een samenstelling van het
Bündner Regiment I van 1693 tot 1730.

In zijn dissertatie legt Jon Mathieu34 nog eens de nadruk op het feit dat emi-
gratie (en ook dienstneming in een regiment) dikwijls een zaak was voor de
oudste zoon, resp. de oudere zonen. Militairen uit het Unterengadin kwamen
vooral uit de gemeente Ftan.

Staatsarchiv Neuenburg (frans: Neuchatel), in CH-2001 Neuchatel.
Bezit drie kleine enveloppen betreffende de Staatsdienst, maar geen stukken
van belang.
Literatuur: zie noten 15, 35 en 36.

Staatsarchiv Schaffhausen, in CH-8200 Schaffhausen.
Belangrijk is hier het Stamboek van het regiment Marty/Stockar (XII) van
1784-1796 met namen van militairen met gebied van herkomst, ook bij de bui-
tenlanders in dit regiment, waaronder - hoewel verboden - enkele Hollan-
ders. Het register is niet bijgewerkt en daardoor onbetrouwbaar.

Het Staatsarchiv bezit ook het Kirchenbuch van voornoemd regiment
1786-1796 met dopen, huwelijken, kommunikanten en overlijden. Bezoeken
aan dit archief van tevoren aankondigen!
N.B.: Het Stadtarchiv van Schaffhausen bezit in het zogeheten
„Bartenschlager-se genealogische register" een uniek overzicht vanaf ca. 1540
tot heden over alle families van deze stad.
Literatuur: E. Rüedi50.

Staatsarchiv Solothurn (frans: Soleure), in CH-4500 Solothurn.
Dit archief bezit geen archiefstukken over de Staatse dienst.
Literatuur: Gustav Allemann47.

Staatsarchiv Waadt (frans: Vaud), in CH-1022 Chavannes.
Heeft niets van belang wat men niet in het Staatsarchiv Bern kan vinden.

281



Staatsarchiv Zürich, in CH-8057 Zürich-Irchel.
1. B.I. 329: Acta betr. de Volcks-Aufbruch von 1693-1701. Totaal 1291 pagi-

na's, vrij goed leesbaar. Vanaf pag. 462 lijsten der aangeworven militairen.
2. B.I. 330: Akten betr. Volksaufbruch nach Holland 1701-1704. Totaal 793

pagina's. Ook hierin lijsten van aangeworvenen.
3. B.I. 331: Dito, van 1704-1715. Totaal 949 pagina's. Hierin tevens lijsten

van overledenen, deserteurs en van officieren en soldaten die in Nederland
aangeworven zijn.

4. B.I. 334: Akten betr. die Zürcher Standestruppen in Holland (Copier-
buch, 1748-1753).

5. B.VIII. 404: Protocoll der 12 compagnieën in het Zürcher regiment en
compagnie nr 13 van het Garderegiment (Werbungskanzlei, 1770-1791).
De gegevens in dit boek lopen evenwel van 1739-1791. Op de pagina's
71 - 729 vindt men per compagnie een alfabetisch register naar de beginlet-
ter van de familienaam (per letter echter geen alfabetische volgorde) met
veel details zoals geboorteplaats, overlijden, enz. (maar alleen van kanton
Zürich).

6. B.III. 210: Verzeichnis der abwesenden Landeskinder 1702 (ook wel „Aus-
wanderungslisten" betiteld) met opgave per gemeente in het kanton Zürich
wie afwezig was, en wat men van hem wist.

7. B.VIII. 407: Schwartzes Buch der Deserteure 1710-1714.
8. Drie grote kaartenbakken „Reisrödel seit 1444", met duizenden namen

van militairen en met verwijzingen naar archiefstukken.
9. B.VIII. 408 tot en met 410: Protokolle der Werbungskommission over de

periodes 1704-1745, 1745-1786 en 1786-1797.
10. B.VIII. 411: Missiven betr. Werbungssachen 1720-1795.
Verder bezit de afdeling A van dit Staatsarchiv actes over het Reislaufen, Sold-
dienste, Werbungen en over Holland.
Literatuur: Bührer48, Schulthess49 en Meyer-Ott21a + b.

De Zentralbibliothek in Zürich heeft onder de nummers P 185, S 516 en T 119
ook gegevens van militaire aard, en bezit verder vele werken op genealogisch
en heraldisch gebied.

In bovenstaand overzicht is alleen sprake van stukken van militaire aard die
zich in de verschillende kantonsarchieven bevinden. Aangezien het merendeel
van de Zwitserse militairen in Staatse dienst uit plattelandsgemeentes van de
protestantse kantons Aargau, Bern, Glarus, Graubünden, Schaffhausen en Zü-
rich afkomstig is, bestaat er een redelijke kans in deze archieven nadere gege-
vens zoals geboortejaar en -plaats of streek resp. gemeente van herkomst te
vinden. Naast militaire archiefstukken bezitten de meeste kantonsarchieven
ook wel DTB-gegevens, zoals blijkt uit het artikel van Mario von Moos „Ge-
nealogische Forschungen in der Schweiz" in dit nummer van Gens Nostra.

Het kanton Thurgau (frans: Turgovie) bestond in de 18de eeuw nog niet als
zelfstandig kanton. Bewoners van deze streek dienden meestal in de regimenten
III, VII en XII, maar ook in de andere Zwitserse regimenten. Mocht men een
voorvader tegenkomen die uit het Toggenburg afkomstig is, dan kan men zich
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wenden tot de heer J. Wickli, Schlossbergstrasse 7a, CH-8802 Kilchberg, die
enorm veel genealogische gegevens over families van het Toggenburg bezit en
gaarne bereid is inlichtingen te verstrekken (antwoordcoupon!).

In het Staatsarchiv Zürich bevinden zich ook Bevölkerungsverzeichnisse
vanaf 1634 uit Noord-Oost-Zwitserland, dus over gebieden die thans vallen on-
der de kantons Aargau, St. Gallen, Schaffhausen en Thurgau. Tussen 1708 en
1767 werd geleidelijk overgegaan op het nog steeds bestaande systeem van de
Familienrödel.

Het hoofdstuk „Onderzoek in Zwitserland" kan niet afgesloten worden al-
vorens te vermelden, dat er over vele geslachten en families veel meer uitge-
zocht en gepubliceerd is dan men in Nederland beseft. Men kan zich wenden
tot het nieuwe adres van de Zentralstelle für genealogische Auskünfte, Stein-
bühlallee 189, CH-4054 Basel (antwoordcoupon insluiten) en aldaar navragen
of er op genealogisch of heraldisch gebied iets over de gezochte Zwitserse fami-
lie bekend is. Indien men het kanton of de streek van herkomst kan opgeven,
dient dit de Zentralstelle zeer bij het beantwoorden van de aanvraag. Dikwijls
zijn niet alleen de geslachten en families van een bepaalde naam uitgezocht
maar ook gehele gemeenten en gebieden, met alle families. Men kan in Bazel
tevens informeren of er misschien een familievereniging is. Deze bestaan onder
de meest uiteenlopende betitelingen zoals Familienverband, Familienverein,
caisse de familie, Sippengemeinschaft, Stammesvereinigung, Familienstiftung
en Familienarchiv.

Enkele losse feiten en cijfers van algemeen belang

Tegen het einde van de 18de eeuw werd in het kanton Bern de verbanning van
lastige en kriminele lieden in vreemde krijgsdienst weer de regel, zoals dit ook
voor 1703 reeds plaats gevonden had.

Buitenlanders mochten één derde van een regiment uitmaken maar dikwijls
lag dit percentage hoger; in Frankrijk in de periode 1740/49 tot 46% en in
1763/64 zelfs meer dan 54%. Soms waren er zoveel Duitsers in de regimenten
dat men in de compagnielij sten alle buitenlanders samenvatte in de rubriek
„les Allemands".

De buitenlanders deserteerden meer uit de Zwitserse regimenten dan de
Zwitsers zelf. In Frankrijk en Sardinië deserteerden tussen 1701 en 1787 circa
18.000 man.

De veldpredikers zonden de Totenscheine van de overledenen - er stierven
meer soldaten aan infectieziekten en epidemieën dan op het slagveld - vanuit
het regiment naar Zwitserland, waar de gegevens in de overlijdensregisters van
de betreffende gemeente werden ingeschreven. Maar voor een in dienst rooms-
katholiek geworden soldaat uit Bern hield na zijn geloofsovergang zijn oor-
spronkelijke Heimatkirchbehörde op te bestaan. Een Totenschein werd dan
niet verstuurd.

Wie meer wil weten over het leven van de soldaat in de compagnie zij verwe-
zen naar band I van Willy Pfister13.

Men zal zeker in militaire archiefstukken de uitdrukking „regimentskind"
tegenkomen. Bekende Zwitserse militairhistorici zoals Max Schafroth (t 1986) en
Willy Pfister zijn het erover eens, dat deze kinderen vanuit Zwitserland juri-
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disch als buitenlanders beschouwd werden en niet het burgerrecht van de als
vader opgegeven soldaat kregen, zelfs niet wanneer hij met de moeder van het
kind getrouwd was. Zij werden door de compagnie of het regiment onderhou-
den, maar de jongens kwamen dan al wel met 13 of 15 jaar als trommelaar,
pijper of als soldaat in dienst! Vele van deze soldatenkinderen deserteerden
vroeger of later. Wat er met de meisjes gebeurde, daarover zou nog eens een
studie gemaakt moeten worden.

Verschillende families waren generaties lang in Staatse dienst, terwijl ook
dikwijls meer leden van dezelfde generatie dienden. Zo telde bijv. de familie
May uit Bern tussen 1695 en 1795 alleen al 39 leden als officier, waarvan soms
vier broers tegelijk in dienst waren.

Krijgsgevangenen konden veelal hun vrouwen en kinderen bij zich houden,
zo bijvoorbeeld in Frankrijk.

De vaandels van de Zwitserse regimenten en compagnieën lieten een groot
wit kruis zien met in de vier vakken inwaarts gerichte vlammen in de kleuren
van het kanton of van de eigenaar van de compagnie.

De afgezaagde term „geen geld, geen Zwitsers" is een kind van de Franse
revolutie en in Frankrijk ontstaan, toen particulieren de om hun betrouwbaar-
heid gezochte Zwitserse ex-militairen, van wie er maar weinig het land niet ver-
laten hadden, als portier, lakei of huisknecht in dienst wilden nemen. Deze
kenden echter hun prijs.

Men dient er rekening mee te houden dat in Zwitserland aan de familienaam
van een vrouw dikwijls de uitgang „ - i n " toegevoegd wordt. Uit Anna Ziegler
wordt dan Anna Zieglerin.

In Genève bevindt zich in het prachtig gelegen chateau de Penthes het inte-
ressante „Musée des Suisses a Pétranger".

De garnizoenen vóór 1715, die in de „Vredesgarnizoenen"'' niet voorkomen,
zouden te vinden moeten zijn door alle opdrachten tot garnizoensverandering
in het archief van de Raad van State (in het ARA) door te nemen.

Het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum „Generaal Hoefer" be-
vindt zich niet meer te Leiden. Het is nu geheel vernieuwd op het adres Korte
Geer 1, Delft te vinden, alwaar zich ook de bibliotheek van dit museum be-
vindt.

De stad Mulhouse in de Elzas maakte van 1515 tot 1798 deel uit van het Eed-
genootschap, evenals de Zuid-Duitse stad Rottweil die er 50 jaar lang deel van
uitmaakte. Met Straatsburg bestond tot 1798 een bondgenootschap.

De in Zürich of omgeving aangeworven rekruten gingen te voet over Stutt-
gart naar Frankfort, ook wel over Heilbronn en Miltenberg en vandaar per
schip of vlot via de Main en de Rijn naar Nijmegen. De militairen uit Grau-
bünden marcheerden via Ulm tot Wertheim aan de Main en vandaar ging het
per schip of vlot tot Nijmegen en te voet naar Grave. Officieren reisden te
paard of in een koets of per schip vanaf Bazel tot Keulen en dan per postkoets
naar Maastricht. De reis te voet van Bern tot Maastricht duurde 18 dagen.

In 1693 deserteerden vele Zwitserse soldaten uit de Franse dienst en meldden
zich vrijwillig voor dienst in het Staatse leger. In twee dagen kwamen er in
Brussel en Maastricht 530 man aan, onder wie een luitenant-kolonel. Mogelijk
zijn de namen van enkele militairen, voor zover zij afkomstig waren uit het
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kanton Aargau en in een Berns regiment in Frankrijk dienden, terug te vinden
in deel I van Willy Pfister13, die duizenden namen noemt.

De capitulatie tussen Zürich en de Staten-Generaal is gedateerd van 15 mei
1693 en bestaat uit 31 artikelen. Het eerste artikel bepaalt dat de troepen alleen
bedoeld zijn voor de verdediging en bescherming van de Hollandse provincies
aan deze zijde van de zee en dat de manschappen niet op zee mochten worden
ingezet. Toch gebeurde dit in 1715, 1719 en 1745.

Vanaf de zomer 1693 tot het voorjaar 1694 heerste er onder de soldaten in
het eerste garnizoen van het regiment van Zürich (III) in 's-Hertogenbosch een
grote sterfte als gevolg van onvoldoende kleding in de strenge winter. Van juni
1693 tot december 1696 stierven aldaar 202 man, van wie er niet één gesneuveld
is.

De kantonsregering van Zürich bepaalde in november 1699 dat geen
„krijgsknecht" het moest proberen een Hollandse vrouw naar Zwitserland te
brengen, wanneer zij niet een fatsoenlijke, eerlijke en godvruchtige vrouw was
met een bezit van minstens 300 gulden! Ter vergelijking diene dat een Zwitsers
soldaat per jaar 88 gulden en 8 stuivers verdiende; daarvan moest hij zijn bewa-
pening, de munitie, eten, drinken en kleding betalen, wat volgens een vast afbe-
talingssysteem op zijn soldij werd ingehouden. Toch keerden sommigen van
hen na 3 dienstjaren met 60 gulden op zak naar huis terug.

In de compagnielij sten, bijvoorbeeld in het Staatsarchiv Bern, vindt men
meestal in de Franse taal aangegeven waarom een militair de dienst verlaten
had. Vermisten worden dikwijls opgegeven als „perdu", een militair, die sneu-
velde heet „tué" en één die aan een ziekte overleed: „mort", terwijl een ver-
minkte „estropé" heet.

Tijdens de inneming van Brussel door de Franse troepen in 1746 leden de
beide Bernse regimenten IV en V zulke zware verliezen, dat de Republiek aan
het kanton Bern de opstelling van een derde regiment (X) vroeg. Zoals ook uit
de in Bern aanwezige kerkelijke registers van het regiment Stürler (IV) blijkt,
bleven vele militairen tot 1749 als krijgsgevangenen in Issoud en Bourges in
Frankrijk, voor zover zij niet de benen namen en naar hun compagnie terug-
keerden.

Ongeveer de helft van de tussen 1721 en 1795 gedoopte kinderen van het regi-
ment Stürler (IV) hadden Duitse soldaten, vooral uit Hessen en Westfalen, tot
vader.

In de huwelij ksregisters van dit regiment Stürler in het Staatsarchiv Bern
vindt men voor de Bernse regimenten nog enkele garnizoensplaatsen méér dan
Ringoir11 of Pfister12 noemt, zoals 1744 Oudenaerde.

Bij onderzoek in Zwitserland moet men rekening houden met het feit, dat
in enkele delen van het land het minoraats-erfrecht gold waarbij de jongste
zoon het boerenbedrijf alleen erfde en de oudere zonen voor zichzelf moesten
zorgen en daarvoor dikwijls in vreemde krijgsdienst trokken.

Militairen afkomstig uit de grensgebieden met Zwitserland, zoals de Elzas,
Lotharingen, Montbéliard (Mömpelgard) en het Veltlin werden in de regimen-
ten als Zwitsers behandeld.

Indien met het geboortejaar van een gezochte voorvader weet, moet men er
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ongeveer 15 jaar bijtellen om de eerste vermelding in een compagnielijst te
kunnen vinden. De jongelieden mochten namelijk eerst op 15-jarige leeftijd na
hun aanneming in de gereformeerde kerk in dienst gaan.

De nieuwe rekruten staan bij elke compagnie aan het einde van de jaarlijkse
sterktestaat (Kompanieliste).

In de 18de eeuw had het kanton Appenzell de grootste bevolkingsdichtheid,
niet alleen van heel Zwitserland maar zelfs van Europa.

De kloosterstaat Sankt Gallen, onder leiding van de abt, die zichzelf als
Duits rijksvorst beschouwde, heeft onder druk de lijfeigenschap pas in 1795
opgeheven. Door het protestantse Bern werden in het kanton Waadt (Vaud) de
laatste vormen van de lijfeigenschap reeds in 1536 afgeschaft. De stad St. Gal-
len en het omliggende gebied was 1527 protestants geworden en stond tot 1795
onder de bescherming van o.a. de kantons Zürich, Luzern, Schwyz en Glarus.

De aristocratie van het katholieke kanton Fribourg leefde bijna uitsluitend
van de vreemde krijgsdienst, vooral in Frankrijk.

Op het einde van de 18de eeuw leefde slechts 10% van de Zwitsers in de grote
steden en 90% op het platteland. De stad Bern had toen maar 11.000 en de stad
Bazel 15.000 inwoners.

Begin 1792 stonden er 26 Zwitserse regimenten in vreemde dienst en wel 13
in Frankrijk, 4 in Spanje, 3 in Piemont en 6 in Staatse dienst in Holland, met
in totaal 30 tot 35.000 man, waarvan slechts de helft werkelijk Zwitsers van ori-
gine waren.

Slotbeschouwing
Wie iets naders wil weten over de oorlogshandelingen in Europa in de 18de
eeuw, waaraan Zwitserse legereenheden van het Staatse leger hebben deelgeno-
men en waarbij onze Zwitserse bondgenoten - want dat waren zij in feite -

Regiment Albemarie (VII)
voor Dédain 1712
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soms zware verliezen aan mensenlevens te betreuren hadden, zij verwezen naar
o.a. het uitvoerige artikel van Oskar Erismann3'. In de Nederlandse literatuur,
de Vaderlandse geschiedenis behandelende, wordt bijna uitsluitend gesproken
over het leger van de Republiek, het Staatse leger dus, zonder te vermelden dat
dit leger voor het overgrote gedeelte uit Duitsers, Engelsen, Schotten en Zwit-
sers bestond.

Grote verliezen hebben de Zwitserse regimenten in Staatse dienst vooral gele-
den in 1704 bij Höchstadt, 1706 bij Ramillies, 1708 bij Rijssel, 1709 bij Malpla-
quet, 1712 bij Dédain, 1745 bij Fontenay en 1793 bij Tourcoing.

Bij de onlusten van 1787 in Holland speelden de Zwitserse troepen praktisch
geen rol. Hun positie was uiterst delicaat want hoewel de erfstadhouder hun
opperbevelhebber was moesten zij toch door diens tegenstanders, de Provin-
cies, betaald worden.

Bij het uitbreken van de Franse revolutie in 1789 was er in Nederland 1 batal-
jon Zwitserse gardes met 500 man alsmede nog 5 Zwitserse regimenten met in
totaal 6.000 man, waaronder natuurlijk vele niet-Zwitsers.

In 1793 bestond het Staatse leger praktisch alleen nog maar uit gehuurde
Zwitserse en Duitse troepen nadat de Schotse Brigade in 1782 was ontbonden.

In september 1793 leed het Staatse leger, waaronder drie Zwitserse regimen-
ten Goumoën (IV), May (V) en Hirzel (VII) bij Wervik een grote nederlaag,
waarbij 3000 man sneuvelde.

In april 1794 deden de Zwitserse troepen mee aan de slag bij Landrecies, die
gewonnen werd en waarbij vooral de Garde dapper streed. Het veldleger werd
op een sterkte van ongeveer 22.500 combattanten en non-combattanten ge-
bracht.

Kort daarna kwam de ommekeer en werden de geallieerden bij Fleurus door
de Fransen verslagen en begon de grote terugtocht van de Oostenrijkers tot aan
de Rijn en van het Hollandse leger tot binnen de eigen landsgrenzen. Het
Staatse leger was ontmoedigd en gedemoraliseerd en velen deserteerden in deze
periode.

In januari 1795 trok het Franse leger over de Waal en de Staten-Generaal
verboden elke verdere weerstand. Na het vertrek van de Erfstadhouder naar
Engeland in januari 1796 en de uitroeping van de Bataafse Republiek was voor
de 5 Zwitserse regimenten en de Garde het laatste hoofdstuk afgesloten. Vele
soldaten en officieren traden vrijwillig in het nieuwe leger van de Bataafse Re-
publiek in dienst. De resten van de ontbonden Zwitserse regimenten gingen in
1797 weer naar Zwitserland terug. Het noodlot wilde dat vele van deze uit Hol-
land teruggekeerde militairen in 1798 opnieuw tegen een Franse inval moesten
vechten, die ditmaal Zwitserland zelf trof, en wel samen met uit Frankrijk te-
ruggekeerde Zwitserse militairen. Enkele van hen sneuvelden bij Neuenegg, o.a.
luitenant-kolonel de Goumoëns.

Tot slot van mijn bijdrage mijn oprechte dank aan de heren J. A. Jörg te Rie-
hen/Bazel, en Drs. H. L. Zwitser te 's-Gravenhage, voor hun deskundige hulp.

ROB MURRAY BAKKER ALBACH
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VON RODT, „Ratsgeschlecht des Freistaats Bern"
en

DUBACH, „von Stocken, Amts Thun"

Volgens de verhalen van mijn grootmoeder van vaderszijde, Joanna Jacoba Ste-
vels (dochter van Barend Stevels, sergeant-majoor regiment Mineurs en Sap-
peurs en Jacoba Maria Standaar), was haar grootvader Marynis Standaar ge-
trouwd met de dochter van een officier - naam onbekend - die uit een „oud
geslacht" stamde en later weer naar zijn familie in het buitenland terugkeerde.

Onderzoek om vast te stellen in hoeverre deze overlevering kon worden geveri-
fieerd leverde de volgende gegevens1:
- Maastricht (Herv. Kerk) trouwen 8.4.1792,

Marynis Standaar, jongeman, mineur in de comp. van collonel comman-
dant de Veye & Maria Magdalene de Rodt, jonge dochter, geboren van de
Graav en woonende alhier.
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- Grave (Herv. Kerk) gedoopt 20.1.1771,
Maria Magdalena, waarvan moeder is Madalena Dubach en vader Abra-
ham Rodt, vaendrigt onder 't regiment van generaal Stürler, Zwitsers, bur-
ger der stadt Bern; getuyge Maria Magdalena Gosner geboren van Heteren.

De vermelding van de moeder vóór de vader wekte twijfel of dit de doop van
een wettig kind betrof, doch blijkens mededeling van de archivaris „werd in het
doopboek gewoonlijk vermeld of het kind onwettig was. . . en dat deze volgorde
der ouders in doopakten van soldatenkinderen niet ongewoon was".

Ondanks mijn naspeuringen werd een huwelijk van Abraham Rodt met Made-
lena Dubach niet te Grave aangetroffen; evenmin in Sluis, Bergen op Zoom, Nij-
megen en Venlo alwaar dit regiment „Zwitsers" in de periode 1765 - '71 in garni-
zoen had gelegen.

Gezien dit resultaat werd - ongeveer 30 jaar geleden - aan de bronnen in
Zwitserland gedacht. Op mijn vraag aan het Staatsarchief van het kanton Bern
of dit echtpaar mogelijk in Bern of omgeving was getrouwd ontving ik de mede-
deling dat dit huwelijk niet in de stad Bern was voltrokken en vermoedelijk
„überhaupt nicht in der Schweiz". Wel kreeg ik het advies over deze aangelegen-
heid contact op te nemen met de architect Bernhard von Rodt, beheerder van
het familiearchief Von Rodt.

Dit contact met Hans Emanuel Bernhard von Rodt (1892-1970) bracht ten-
slotte de oplossing. Blijkens het „Familienstambuch", opgesteld door zijn over-
grootvader Bernhard Emanuel von Rodt (1776-1848, in zijn jeugd artillerieoffi-
cier, in 1811 medeoprichter van het Gesellschaft schweizer Geschichtsforscher)
was de gezochte Abraham geboren Morsee (Morges) 7.8.1751 als zoon van de
Landvogt Emanuel Rodt. Hij trad in dienst van het regiment Stürler, vaandrig
1767, later luitenant, na een veldtocht tegen Frankrijk naar Zwitserland terugge-
gaan en aldaar 1797 overleden bij zijn oudste broeder Anton Emanuel, Landvogt
van Nyon. Hij stierf ongehuwd en was nimmer getrouwd geweest.

Wel bleek uit zijn eigenhandig geschreven testament, getekend „21. Jan. 1794
zu Hertogenbosch" dat zijn erfgenamen verplicht waren „ . . . jahrlich der Frau
Standaart, geb. Bühler, eines Mineurs Frau. . . 84 Gulden holl. Geldes" uit te
keren. Deze verplichting werd te Bergen op Zoom 22 april 1801 ten laste van de
„Familienkiste losgekauft" door betaling aan „la citoyenne Maria Magdalena
von Rodt, épouse du citoyen Marynus Standaart, mineur au service de la Répu-
blique Batave, en garnison dans cette ville"2.

De hierboven genoemde „citoyenne Maria Magdalena von Rodt" is ongetwij-
feld de reeds eerder bekende „Maria Magdalena", gedoopt Grave 20.1.1771,
„waarvan moeder is Madelena Dubach en vader Abraham Rodt".

Dit geslacht „Von Rodt, Ratsgeschlecht des Freistaats Bern"3, komt met de fami-
lienaam Roth, Rott en Rodt vanaf het begin der 14e eeuw te Bern voor; de huidige
schrijfwijze Rodt werd door deze familie eerst sinds het midden der 17e eeuw
consequent toegepast.

Veel leden van dit weinig omvangrijke geslacht behoorden tot de stedelijke re-
gering van Bern en hadden sinds 1591 onafgebroken zitting in de Grote Raad
der Republiek - bekleedden echter nimmer hoge ambten4. Ook kozen verschil-
lende telgen een militaire loopbaan en traden in dienst van Frankrijk, Spanje,
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de Republiek der Verenigde Nederlanden, later van Pruisen, Engeland en
Oostenrijk.

Van het besluit der Grote Raad in 1783 heeft het geslacht gebruik gemaakt
en het adelspredikaat „von" aangenomen.

Bij het onderzoek naar de kwartieren van Abraham von Rodt is naast gegevens
uit het „Familienbuch" en de elders in dit themanummer genoemde Ahnentafel
Rübel-Blass5 met ca. 300 tabellen van o.a. geslachten te Bern, tevens geput uit
stamreeksen in het Schweizerisches Geschlechterbuch en in het Historisch-
Biographisches Lexikon der Schweiz.

In tegenstelling met hetgeen hier te lande gebruikelijk is noemen deze reeksen
als regel alleen de „mannen" met vermelding van functies, geboortejaar en/of
jaar van overlijden (zonder nadere datum); de naam van de „wederhelft" komt
dan ook slechts bij uitzondering voor.

De hier volgende „32 kwartieren" dank ik dan ook in het bijzonder aan de
medewerking van Dr. H. Haeberli, bibliothecaris van de „Burgerbibliothek
Bern", die mij talrijke aanvullende gegevens heeft verstrekt, ontleend aan de al-
daar berustende en door Bernhard von Rodt geredigeerde „Genealogien altber-
nischer Familien"5.

Van mijn voornemen de in deze Zwitserse bronnen vermelde beroepen, func-
ties en instanties te vertalen zag ik af aangezien de betekenis hiervan - evenals
in ons land - van streek tot streek kan verschillen en het juiste Nederlandse equi-
valent derhalve moeilijk is vast te stellen. Evenwel is als een aanwijzing getracht
een en ander te achterhalen; 't is en blijft echter een geheel „vrijblijvende indica-
tie"6.

Kwartierstaat van Abraham von Rodt

I
1. Abraham von Rodt, geb. Morsee (= Morges bij Lausanne) 7.8.1751 nam

dienst in het Regiment Stürler (later de Goumoëns) „Zwitsers" in Staatse
dienst7, vaandrig 1767, luitenant 1784, na de veldtocht 1793/'94 tegen
Frankrijk weer terug naar Zwitserland, ongehuwd overl. Nyon (Neuss)
14.10.1797, aldaar met militaire eer begraven.
Hij had bij Magdalena Dubach een dochter Marie Magdalena v. Rodt, ged.
Grave 20.1.1771.

II .
2. Emanuel von Rodt 1712 -1799, Landvogt zu Morsee 1750, Ehrenbürger von

Begnin, Ambt Nyon (Waadt) 1757, Landvogt zu Schwarzenburg 1765,
CD 1747

3. Johanna Elisabeth Otth 1722-1757.

III
4. Emanuel Rodt 1682-1747, CC (Grosser Rat des Freistaats Bern) 1718, Rats-

schreiber 1722, Mitglied der Diplomenkommission 1730, Staatsschreiber
1731, Landvogt zu Romainmótier 1732 und Sechszehner 1745, CD 1706

5. Elisabeth Tillier 1684-1767.
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6. Samuel Otth 1687-1772, Offizier in holl. Diensten, Ingenieur und Feuer-
werker, Artillerie Hauptmann im 2. Villmergerkrieg 1712; CC 1718, Land-
vogt zu Bonmont 1730, Feldzeugmeister und Bombardieroberst 1737; er-
hielt von der Regierung eine goldene Medaille, CD(2) 1718

7. Maria Elisabeth Jenner 1691-1749.

IV
8. Emanuel Rodt 1655-1728, Ratsschreiber 1688, CC 1691, Sechszehner zu

Kaufleuten 1692, Staatsschreiber 1693-1710, Senator 1710, Bauherr vom
Rat 1715, Landvogt zu Sumiswald 1728, CD 1677

9. Margaretha Willading 1657-1723.
10. Samuel Tillier 1658-1727, CC 1680, Landvogt zu Signau 1694, Obervogt

zu Biberstein 1710, CD 1680
11. (Anna) Katharina Bucher 1663 - .
12. (Hans) Jakob Otth 1649-1713, CC 1691, Landvogt zu Erlach 1695, Kirch-

meier 1702, Sechzehner, CD 1680
13. Maria Ryhiner 1658-1738.
14. Johann Jenner 1664-1738, CC 1701, Seckelschreiber 1704, Landvogt zu

Wangen 1710, Schultheiss zu Unterseen 1732; Herr zu Bümpliz (durch seine
Frau) 1708, verkauft Herrschaft an Daniel Tschiffeli 1738, a> 1688

15. Anna Katharina Tillier 1668-1738, Erbin von Bümpliz.

V
16. Emanuel Rodt 1626 -1675, Sekretar des Generals Sigm. von Erlach im Bau-

ernkrieg 1653, Ratsschreiber 1657, Landvogt zu Aarwangen 1665 CD 1648
17. Maria Zehender 1627- .
18. Niklaus Willading 1620-1657, Festungsingenieur, baut die Festung Aar-

burg 1642-'47; CC 1645, Landvogt zu Aarwangen 1648, CD 1641
19. Magdalena Spyrer, von Biel.
20. Abraham Tillier 1634-1704, CC 1657, Obervogt zu Schenkenberg 1663,

Ratsherr 1673, Welschseckelmeister 1678, Venner 1689, CD 1655
21. Elisabeth Lerber 1639- .
22. Hans (Johann) Jakob Bucher 1642-1713, Oberst in französischen

Diensten; CC 1664, Obervogt zu Schenkenberg 1681, Kommandant im Aar-
gau, CD 1662

23. Katharina Steiger/schwarz* 1644- .
24. Heinrich Otth 1624-1653, Substitut auf der Seckelschreiberei, CD 1646
25. Elisabeth Gottier.
26. Johann Friedrich Ryhiner 1630-1705, CC 1657, Landvogt zu Brandis 1664,

zu Trachselwald 1678, Ratsherr 1689, CD (1) 1652
27. Katharina Manuel.
28. Adrian Jenner 1618-1681, Hauptmann in venezianschen Diensten 1648;

CC 1651, Ohmgeldner 1652, Landvogt zu Thorberg 1655, zu St. Johannsen
1667, Oberst nach Mülhausen, CD 1641

29. Elisabeth Isoz 16??-1692.
30. Niklaus Tillier 1643 -1708, CC 1673, Ohmgeldner 1675, Landvogt zu Aven-

ches/Wiflisburg 1678, Ratsherr 1696; Herr zu Bümpliz, CD 1664
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31. Anna Katharina Zehender 1642- .

VI
32. NiklausRodt 1598-16519, CC 1624, Chorschreiber 1627, Landvogt zu Aar-

berg 1632, Staatsschreiber 1633-'51, CD 1621
33. Anna Koch.
34. Samuel Zehender 1577-1628(Pest), CC 1610. Landvogt zu Milden(Mou-

don) 1616, zu Romainmötier 1625, CD Bern 4.5.1607
35. Helena Tillier 1590-1628(Pest)10.
36. Johann (Hans) Rudolf Willading 1595-1679, CC 1621, Landvogt zu Aar-

wangen 1625, Ratsherr und (wiederholt) Venner 1630, Zeugherr 1634, Salz-
direktor 1651, Deutschseckelmeister und Generaloberst im Bauernkrieg
1653; mehrfach Gesandter, CD 1617

37. Katharina von Mülinen 1597- .
38. Johann Spyrer, von Biel, CD
39. Ursula von Erlach 1596- .
40. Abraham Tillier 1594-1654, Sattler; CC 1627, Obervogt zu Schenkenberg

1632, OD(2)1633

41. Veronika Bickart.
42. SamuelLerber 1616-1659, CC 1638, Grossweibel 1640, Landvogt zu Trach-

selwald 1643, Ratsherr 1651, Zeugherr 1652, Oberst im Bauernkrieg 1653,
Venner 1659; nach seinem Tod vergeltstagt, OD (1) 1634

43. Elisabeth Risold 16??-1644.
44. Johann JacobBucher 1610-1672, Stud. in Leiden und Franeker1'; CC 1638,

Gerichtsschreiber 1641, Landvogt zu Saanen 1644, Ratsherr 1651, Venner
1656; vielfach Gesandter, CD (2) 1637

45. Maria Tillier, Witwe von Urs Lerber.
46. Emanuel Steiger/schwarz* 1615 -1670, CC 1638, Landvogt zu Lauis (Luga-

no) 1642, zu Grandson 1645, Ratsherr 1652, Welschseckelmeister 1660,
CD 1636

47. Katharina Dachselhofer 1621-1693.
48. Heinrich Otth 1593-1629, ein Schreiber; kam von Basel nach Bern und

wurde Burger 1617, Substitut der Seckelschreiberei, CD 1618
49. Susanna Blauner.
50. Andreas Gottier 1???-1648, CC 1627, Rathausammann 1634, Landvogt zu

Münchenbuchsee 1637, CD 1628
51. Ursula Zeender.
52. Emanuel Ryhiner 1598-1628(Pest), CC 1624, Geleitsherr 1622, CD 1622
53. Barbara Michel 1598- .
54. Albrecht Manuel12 1611-1650, CC 1635, Geleitsherr 1636, Schultheiss zu

Burgdorf 1640, CD 1630
55. Katharina von Bonstetten, wieder CD 1660 Samuel Frisching.
56. Abraham Jenner 1592-1632, CC 1619, Landvogt zu Landshut 1623, Rats-

herr 1632, CD (2) 1615
57. Elisabeth Gatschet 1597 - .
58. Moses Isoz, Kastlan zu Chateau d'Oeux, CD
59. N.N.
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60. Jacob Tillier 1606-1676, CC 1629, Bauherr 1641, Stiftschaffner 1648,
<E 1627

61. Barbara Lombach 1609- .
62. Daniel Zehender 1619-1649, kein Amt, as> 1641
63. Katharina Thellung.

DUBACH (TOEBACH)

Inleiding en bronnen aanwezig in Nederland
Zoals uit het voorgaande blijkt werd de herkomst van „Abraham Rodt, vaen-
drigt. . . regiment Stürler" door de gegevens uit het „Familienstammbuch" vrij
spoedig gevonden.

Maar wie was Madelena Dubach, de moeder van zijn in Grave jan. 1771 ge-
doopte dochter Maria Magdalena?

Abraham was toen nog geen 20 jaar oud; Madelena zal vermoedelijk ongeveer
even oud zijn geweest en wellicht de dochter van een militair Dubach in het zelfde
regiment Stürler.

Onderzoek in Zwitserland naar een, mogelijk in dit regiment dienende, „Du-
bach" - een naam equivalent van het nederlandse „Van Beek" - leek weinig
zinvol in een land met zoveel beken waardoor die familienaam daar ongetwijfeld
veel zou voorkomen. Verdere pogingen haar herkomst te achterhalen zijn dan
ook indertijd gestaakt tot misschien eens een aanvullend gegeven werd gevon-
den.

Dat gebeurde, doch eerst toen Gens Nostra 1973 onder „Nogmaals Militaria"
melding maakt van „Die Kirchenbücher des Regimenten Von Stürler in Hol-
land". Hoewel deze vermelding mij op het verkeerde spoor heeft gezet13, bleek
tenslotte dat de doop-, trouw- en lidmatenboeken van dit regiment in Bern
berusten14 en tevens een kopie van dit doopboek 1721- '95 aanwezig is bij het
Centraal Bureau voor Genealogie.

In dit doopboek komt als enige „vader" Dubach voor een Jacob Dubach (Tu-
bach), „von Stocken, Amts Thun", die met zijn vrouw Anna Cornelia Schnepf,
„von Maestricht" in de periode 1759 t/m 1775 - in zes verschillende garni-
zoensplaatsen - een achttal kinderen laat dopen, doch géén dochter Madelena.

Wel komt een Magdalena onder de doopgetuigen voor. Deze getuigen waren
o.a.15 Margaretha Tubach, „von Stocken" 1761, Hans en Anna Dubach, „von
Stocken" 1767, Magdalena Dubach 1769 en (dezelfde?) Helena Tubak in 1773.

Vervolgens is in Maastricht vergeefs gezocht naar een huwelijk van Jacob Du-
bach (Tubach) met Anna Cornelia Schnepf alwaar wel haar doop werd gevon-
den: aug. 1730 (R.K.), Anna Cornelia, dochter van Johan Snep en Maria Schoo-
neborgh. Deze in Maastricht geboren - althans gedoopte - Anna Cornelia
Snep laat aldaar 2.6.1750 in de St. Jacobskerk (R.K.) een dochter Helena dopen
waarvan Jacob Toebach zegt de vader te zijn: „Helena, üW&Anna Cornelia Snep,
brab: que dicit patrem esse Jacobum Toebach, patri. Henricus Snep, matr. Hele-
na Snep, obstetrix (vroedvrouw): Elisabeth van Heusden".

De toevoeging „brab." na Anna Cornelia Snep wekt de indruk dat zij - hoewel gedoopt te
Maastricht - in Brabant werd geboren. Dit was echter niet het geval; deze vermelding bleek
namelijk het gevolg van een „staatkundig probleem"16.
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Het grootste gedeelte van Maastricht was „tweeherig" en stond onder de onverdeelde souvereini-
teit van de hertog van Brabant (na 1632 de Staten Generaal) en van de prinsbisschop van Luik.
De inwoners waren of „van de hertog" (van Brabant), „Brabanders", dan wel van de bisschop
van Luik, „Luikenaren" en dit al naar gelang hun geboorte uit een „Brabantse" of „Luikse"
moeder. Deze zogenaamde „nativiteit" kregen de hier geboren kinderen dus niet van de vader!
Wie zich metterwoon uit het prinsbisdom in dit gebied vestigden werden als Luikenaren be-
schouwd en als Brabanders indien zij van elders kwamen.

Het lijkt mij zeer aannemelijk dat deze in 1750 geboren Helena - dochter van
Jacob Dubach (Tubach) en Anna Cornelia Snep (Schnepf) - dezelfde is als Ma-
delena (Helena) Dubach waarbij Abraham Rodt, geboren 1751, een dochter Ma-
ria Magdalena heeft verwekt.

Bronnen in Zwitserland

Resteert de vraag: wie is Jacob Dubach, van „Stocken, Amts Thun", een gehucht
aan de voet van de ruim 2.000 m hoge „Stockhorn" ten westen van de Thuner-
see? Mijn vermoeden dat deze familienaam oorspronkelijk wel overal in dat land
zou voorkomen bleek ongegrond dankzij een recente mededeling van de heer
C. E. G. ten Houte de Lange dat geslachten (respectievelijk takken van één of
meer geslachten) met de naam Dubach alleen in een tiental plaatsen van het kan-
ton Bern „Heimatberechtigt" zijn en wel o.a. Niederstocken, gelegen dicht bij
Oberstocken - en in het spraakgebruik beide „Stocken" genoemd - eerder
vlekken dan dorpen en kennelijk zonder kerk.

Door bemiddeling van de heer R. Murray Bakker Albach heeft de genealoog
John Hüppi te Thun onlangs een onderzoek verricht zowel in het Staatsarchief
te Bern als in de Pfarrei Reutigen alwaar de bewoners van „Stocken" kerkten
en de DTB-registers van Niederstocken worden bewaard.

Uit zijn uitvoerig rapport blijkt dat Niederstocken ca. 1700-1760 een tiental
gezinnen Dubach telt waaruit o,a. in 1717, 1722 en 1732 een Jacob is geboren.
Vastgesteld kon worden dat de „Ware Jacob" als zoon van Hans Dubach en Bar-
bara Neuenschwander in 1722 het levenslicht zag. Dat hij de gezochte Jacob was
is mede gegrond op het feitidat onder de getuigen van zijn in Nederland gedoopte
kinderen o.a. zijn zusters Margaretha en Anna „van Stocken" voorkomen, een
combinatie van namen die bij de andere gezinnen onbekend is.

Overigens is in deze „Heimatgemeinde" van de acht reeds bekende kinderen
van hét echtpaar Jacob Dubach en Anna Cornelia Schnepf wel de doopceel van
Hieroiiimus en van Samuel Dubach aangetroffen, terwijl - wanneer de ouders
(of hun kinderen) niet naar Zwitserland waren teruggekeerd - als regel de in
het buitenland gedoopte kinderen niet in de doopboeken van hun „Heimatort"
werden vermeld.

Hier is dit echter te danken aan het toeval dat de aldaar beroepen predikant
Beat Ludwig Messmer, voordien als veldprediker van het regiment Stürler deze
kinderen in 1759, respectievelijk 1761 te Maastricht had gedoopt, en in 1763 deze
„Taufscheine" zelf naar Reutingen meebracht.

Bij het onderzoek te Bern werd in de „Ehe Rodel des Regiments Stürler"
(1722- '95) het huwelijk van Jacob met Anna Cornelia Schnepf gevonden. Ver-
der bleek uit de „Kompanierödel" (jaarlijkse opgave per compagnie der militai-
ren met de datum van indiensttreding) dat in de periode 1741- '54 een viertal
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Dubachs werden genoemd, allen aangeworven in Zwitserland voor het regiment
Stürler en van Niederstocken of uit die omgeving afkomstig, waaronder één Ja-
cob, kennelijk later de man van Anna Cornelia Snep.

Afgezien van een George Dubach, van „Altzheim, Chur Pfaltz" (D), aange-
worven 1755, treden in het regiment Stürler eerst in 1774 en '78 weer Dubach's
in dienst, namelijk de nog te vermelden zonen van Jacob bovengenoemd.

De naam Dubach is klaarblijkelijk minder algemeen dan ik eerder had aange-
nomen.

Gebaseerd op het hier besproken rapport, gecombineerd met eerdere gegevens,
volgt hetgeen thans bekend is over de herkomst en aanverwanten van Magdale-
na/Helena Dubach, te Grave 1771 vermeld als moeder, en Abraham Rodt als
vader, van de aldaar gedoopte Maria Magdalena.

I. Hans Dubach, „der jünger", von Niederstocken, tr. Reutingen 21.11.1721
Barbara Neuenschwander, von Niederstocken.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, ged. Niederstocken, o.a.:
1. Jacob, volgt II.
2. Hans Dubach, geb. 1723, als getuige hier te lande vermeld 176715 bij de doop

van Anna Louise, dochter (van zijn broeder) Jacob Dubach.
4. Anna, geb. 1727, met haar broeder Hans eveneens getuige 1767.
5. Madlena, geb. 1729, getuige 1769 doop Rosina, dochter van Jacob.
6. Barbara, geb. 1731 (doopgetuige o.a. Barbara Dubach).
8. Antoni Dubach, geb. 1735 (getuige Verena Dubach), in dienst compagnie

Emanuel v. Wattenwyl, regiment Stürler 1754, gedeserteerd 1757; vermoede-
lijk de van 1768 af optredende „Weibel von Niederstocken".

10. Margreth Dubach, geb. 1741 (getuige Anthoni Dubach), genoemd als getui-
ge te Maastricht bij doop Samuel 1761, zoon van Jacob.

II. Jacob Dubach, ged. Niederstocken 26.4.1722, neemt dienst in de compag-
nie van Beat Ludwig von Wattenwyl, regt. Stürler 1747; ontslag uit dienst (diende
toen kapt. luitenant Friedrich von Wattenwyl als knecht) Grave mei 1769; in de
compagnie van Ludwig R. von Diesbach sept. 1769-jan. 1771; „Trabant" (bewa-
ker van de krijgskas) in de compagnie van Fr. von Wattenwyl (vanaf 1777 onder
Sigmund E. Scherer als Trabant, 1778 soldaat) april 1771- '79; overl. „Oktober
1779" (plaats noch leeftijd in de conduitestaat vermeld), begr. Maastricht
7.10.1779: „Jacob Thoebak, soldaat in het 2e bataljon Stürler"17, alwaar „J. Du-
bach, onder kapitein E. Scherer" bij burgers was ingekwartierd18, trouwt (als
„Jacob Tubach, von Nider-Stoken, Amts Thun") Maastricht („Ehe Rodel" regi-
ment Stürler) 17.7.1756" Ana (Anna) Cornelia Schnepf, von Maestricht", ged.
ald. (R.K.) 31.8.1730, dr van „Joannis Snep et Maria Schooneborgh, Brab:".

Kinderen uit dit huwelijk (dopen ontleend aan het desbetreffende register14

van het regiment Stürler; hieronder alleen het doopjaar vermeld en de getuigen
voor zover een familierelatie aannemelijk is):

1. Helena, voorechtelijke dochter, volgt III.
2. Hieronimus Dubach, ged. Maastricht 1759 (getuige Hieronimus Spring),

als „Tambour de la Comp. de F. de Watteville" tot lidmaat aangenomen Bre-
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da, dec. 177319, ingekwartierd Maastricht „onder kapitein E. Scherer, regt.
Stürler" 1779- '8118, tr. vóór 1780 Anna Maria Berkulaer (waaruit Jacob
Jozef, overl. Venlo april 178020).

3. Samuel, ged. Maastricht 1761 (get. Margaretha Tubach, „von Stocken"), als
„Pfeifer" lidmaat Venlo, dec. 1778, in garnizoen Breda 1781, tamboer21.

4. Daniël Abraham, ged. 's-Hertogenbosch 1764, ingekwartierd Maastricht
1779-'81, in garnizoen Breda, „Pijper, 16 jaar", 1781, lidmaat „Bois Ie
Duc", juli 178219, tr. (als Daniel Dubach, wedr van Christina Simons, geb.
's-Hertogenbosch, alhier in garnizoen) Utrecht 14.6.1803 Cornelia Schmit,
van Utrecht.

5. Johan Jacob, ged. Sluis 1765 (get. Louise Schnept).
6. Anna Louisa, ged. Nijmegen 1767 (get. Hans Dubach en Anna Dubach,

„von Stocken").
7. Rosina, ged. Nijmegen 1769 (get. Magdalena Dubach; geb. „Stocken"

1729).
8. Anna Cornelia, ged. Venlo 1773 (get. Helena Dubach).
9. Anna Petronella Dubach, ged. Veere 1775 (get. Rodt, „secrétaire").

10. (waarschijnlijk) Elisabeth Barbara Dubach, in 1776 als getuige vermeld;
vermoedelijk als „Elisabeth Dubach (met haar broeder ? Hieronimus) dec.
1773 als lidmaat aangenomen.

III. Helena Dubach, ged. Maastricht (St. Jacobikerk R.K.) 2.6.1750, dr van
Anna Cornelia Snep, brab. en van Jacob Toebach („die zegt de vader te zijn").
Zoals eerder vermeld - zie Inleiding - is deze Helena zeer waarschijnlijk de-
zelfde als „Madelena" Dubach, die met Abraham Rodt, de ouders genoemd wor-
den van hun te Grave in 1771 gedoopte dochter Maria Magdalena. Wellicht heeft
de Nederlandse predikant aldaar - die de ouders vermoedelijk nauwelijks ken-
de - bij het noteren van de namen een vergissing gemaakt. Denkbaar is dat hij
door de „op het gehoor" vrijwel gelijkklinkende namen, „Helena" van de moe-
der en (Maria) „Magdalena" van het kind, ten onrechte de moeder als „Madele-
na" heeft ingeschreven (en mogelijk in zijn onderbewustzijn dit ook een toepas-
selijke variant vond: Magdalena, volgens de christelijke overlevering de naam
van een „zondige vrouw"?).

In ieder geval is een andere in aanmerking komende Magdalena niet gevonden.

De in de „stamreeks" (1.5) genoemde Madlena is „te vroeg geboren" (ged. Nie-
derstocken 1729), terwijl in het doopboek van Niederstocken en evenmin onder
de dopen en lidmaten van het regiment Stürler tot 1760 een Magdalena is aange-
troffen.

Wel wordt onder de „Kommunikanten" van dit regiment ingeschreven „30
Sept. 1765, Helen(a) Dubach, aus dem Bernbieht"; dit zal de belijdenis zijn van
de in 1750 te Maastricht geboren Helena (dan dus 15 jaar oud en in het regiment
een niet ongebruikelijke leeftijd).

De toevoeging „aus dem Bernbieht" (kanton Bern) zal niet op haar betrekking
hebben (Helena als doopnaam is daar dan op het platteland zeer ongebruikelijk)
doch is wel van toepassing op de herkomst van haar vader, Jacob Dubach, „von
Stocken".
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Is bovenstaande hypothese juist dan lijkt het aannemelijk dat de in 1771 genoem-
de moeder Magdelena = HELENA Dubach reeds eerder en ook later een onwet-
tig kind liet dopen; de „Tauf Rodel" vermeldt namelijk:
- Grave 26.11.1769, gedoopt ,yAnna Louise, ein uneheliches Kind. Parentes:

Hem Franz von Wattenwyl, S. Lieut. unter die comp. Herren Hauptman Wil-
lading (en) HELENA JUbach. Testes: Jacob Tubach, Cornelia Tubach".

Gezien het „Zwitserse" gebruik dat grootmoeders van moederszijde veelal bij de doop van
een onwettig kind optreden zal de laatstgenoemde getuige Cornelia Tubach wel grootmoeder
Anna Cornelia Schnepf zijn.

- Venlo 17.11.1776, gedoopt „Johanna Josepha, ein uneheliches Kind. Paren-
tes: Johannes Josephus Heuz, Vandrich unter dem Regiment Fourgeod (en)
HELENA Dubach. Testes: Elisabeth Barbara Dubach".

De getuige Elisabeth Barbara - mogelijk dezelfde als Elisabeth Dubach, die samen met
Hieronimus, „Tambour"") 17.12.1773 als lidmaat was aangenomen (en dan voor ca. 1758
werd geboren) - is waarschijnlijk een zuster van Helena (zie stamreeks 11.10).

Volgt nog de doopinschrijving die indertijd tot dit onderzoek heeft geleid:
- Grave 20.1.1771, gedoopt „Maria Magdalena, waarvan moeder is MADELE-

NA Dubach en vader Abraham Rodt, vaendrigt onder regiment van generaal
Stürler, Zwitsers, burger der stadt Bern; getuyge Maria Magdalena Gosner,
geboren van Heteren".

Aangenomen mag worden dat de vaders van 1769 en 1771 elkaar - en eveneens
Helena/Madelena Dubach - uit de „eigen omgeving" kenden.

Zowel Franz von Wattenwyl, Sous Lieutenant, als Abraham Rodt, vaandrig,
dienden van 1768 tot 1772 in de kompagnie van Rodolph Ludwig Willading.
Voorts was Heiena's vader in 1771 als „Trabant" in de kompagnie van Friedrich
von Wattenwyl aangenomen, zodat er voor alle partijen blijkbaar voldoende ge-
legenheid is geweest om met elkaar „in contact" te komen. In ieder geval mag
ik vermoeden - tenzij nieuwe gegevens het tegendeel bewijzen - dat mijn
„voormoeder" Helena Dubach wel een „zeer dartele vrouw" is geweest.

A.G. VOSDINGH BESSEM

Noten
' Voor mij n afstamming van deze „onbekende officier" zie Kwartierstatenboek van de Nederland-

sche Leeuw, 1958, p. 84: (2) Johannes George Bessem 1881-1961, zoon van Hendrik Antonie
1838 -1915 en (5) Joanna Jacoba Stevels 1838 -1928; laatstgenoemde dochter van Barend Ste-
vels 1792-1864 en (11) Jacoba Maria Standaar 1805-1898 en kleindochter van (22) Marynis
Standaar 1769-1840 en Maria Magdalena von Rodt 1771-1807.

2 G. A. Bergen op Zoom, notaris C. H. van Hoek, . . . qu'en vertu d'un testament de la part de
feu monsieur Rodt, en son vivant Lieutenant au regiment Suisse de Gumoëns (de Gumoëns is
opvolger van „von Stürler"), signé a Bois Ie Duc Ie 21. janvier 1794...

1 Schweizerisches Geschlechterbuch, 1907.
4 Wappenbuch der Burgerlichen Geschlechter der Stadt Bern, 1932, p. 96.
5 Blijkens de ervaring van de heer C. E. G. ten Houte de Lange is gebleken dat deze genealogieën

- met name de oudere, voor ca. 1600 liggende gegevens - controle behoeven.
6 Bauherr vom Rat (8), „in welcher Eigenschaft er 1718 den Grundstein zur alten Insel legte" =

(vergelijkbaar met de huidige functie) directeur gemeentewerken. Bombardieroberst = kolonel;
hoogste bevelhebber van de artillerie. CC = Grote Raad van „200" (CC) . Feldzeugmeister =
generaal van de artillerie. Feuerwerk = munitie voor het geschut; later: vuurwerk. Feuerwerker
= artillerist. Geleitsherr = ambtenaar der belastingen; Geleits: konvooien en licenten. Grosswei-
bel = hoogste autoriteit van de rechtelijke macht in het kanton. Kirchmeier = administra-
teur/rentmeestervan kerkelijke goederen. Landvogt = landvoogd/stadhouder; bestuurder, door
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kanton aangesteld over aan haar onderworpen gebied. Obervogt = commandant/gouverneur.
Ohmgeldner = ontvanger van het „Ohmgeld"; een soort belasting. Ratsschreiber/Staatsschrei-
ber = klerk/secretaris van de Raad/Staat (republiek Bern). Schultheiss = voorzitter van de
krijgsraad; belangrijke functie - met veel macht - in het kanton; duits: schout; dorpsburge-
meester. Sechszehner = (lid van) het college dat de leden kiest van de Grote Raad „van 200"
(CC). De „zestien" leden van dit college werden van eind 13e eeuw af gekozen door de vier stads-
kwartieren, later door de Venner en de overige Gesellschaften (gilden). Seckelmeister = hoogste
functionaris/thesaurier der stadsfinanciën; Sackel: schatkist. Senator = lid van de Grote Raad.
Venner (afgeleid van Vendel? vaandel) = militaire of financiële functionaris, oorspronkelijk ge-
kozen door een stadsdeel(wijk) - de vier „Vennerquartieren" - waarin Bern eertijds was inge-
deeld; later door de gilden van de Pfistern (bakkers), Schmieden (smeden), Gerbern (leerlooiers)
en Metzgern (slagers). In de 15e eeuw kwamen ook de vier „Landgerichte" onder het gezag van
het „Venneramt" (welk ambt veelal „in de familie bleef). Deze „Vennerfamilien" hadden veel
invloed, mede door het aan hun ambt verbonden (voor)recht de helft der „Sechszehner" te be-
noemen. Weibel = dienaar/bode van het gerecht; duits: Feldwebel/onderofficier. Zeughaus =
opslagplaats voor wapens of andere militaire zak"en.

N.B.: Diverse gegevens o.a. ontleend aan Francois de Capitani: Adel, Burger und Zünfte im Bern
des 15. Jahrhunderts (Schriften der Berner Burgerbibliothek, Bern 1982).
In de „Officiersboekjes" vermeld als A. Roth. Conduitelijst (arch. Raad van State) van het regi-
ment „Zwitsers, Collonel Stürler" in garnizoen te 's-Hertogenbosch, 1.1.1785: „Abraham Rodt,
premier Lieutenant, 36(!) jaar, geb. Bern, geref., ongetrouwd, cadet 1 mnd., vaandrig 181 m,
sous lieutenant 69 m, lieutenant 10 m, spreekt Hollands, Hoogduyts en Frans".
Abraham is de jongste broeder van:
- AntonEmanuelvonRodt 1748-1802,LandvogtzuNeuss(Nyon) 1793-'98, oo 1772Katha-

rine Elisabeth von Sinne 1755-1801; hun zoon Bernhard Emanuel 1776-1848 is de sa-
mensteller van het Familienstammbuch von Rodt.

- Daniel Samuel von Rodt 1749-1819, vaandrig in het regiment Stürler 1765, luitenant in de
kompagnie Jenner 1773, ltn. kolonel in het regt. Emmental 1792, Landvogt zu Trachselwald
1793-'98, oo 1768 Rosina Maria Manuel 1768-1832.

Dit geslacht Steiger/schwarz, sedert 1540 gevestigd in Bern, wordt aldus aangeduid naar hun
wapen: „in goud een uitkomende ZWARTE steenbok, rood getongd" ter onderscheiding van
het gelijknamige geslacht Steiger/weisz, gevestigd te Bern 1560 en „in rood een uitkomende ZIL-
VEREN steenbok goud gehornd en gehoefd..." als wapen voert.
In het Ratshaus te Bern is een kopie van zijn portret.
Voor haar afstamming van Karel de Grote, zie Gens Nostra 1986, p. 329, nr. 29.
Zijn inschrijving als student aldaar niet gevonden.
Over deze familie en de herkomst van Albrecht Manuel, zie K. van den Sligtenhorst, Twee takken
van het Zwitserse Raadsheren-geslacht Manuel, Gens Nostra 1958.
Gens Nostra 1973, p. 31, verwijst naar Der Schweitzer Fam. Forscher 1967 (lees 1953), p. 40;
alwaar een lezing over deze „Kirchenbücher" is aangekondigd!
Repertorium D.T.B., 2e druk 1980, p. 261; niet vermeld in Ie druk 1969.
Indien hier als herkomst „von Stocken" is vermeld zal de getuige veelal door een plaatsvervanger
zijn vertegenwoordigd.
De basisgegevens dank ik aan de heer N. A. Hamers; bron R. M. de la Haye, Handleiding voor
genealogisch onderzoek in Limburg, te verschijnen 1987.
G. A. Maastricht, D.T.B., 123 fol. 58, begraafboek Ned. Herv. Gem.
Idem, „Contra-rollen der Servitiën" (betalingslijsten betreffende de bij burgers ingekwartierde
militairen). Vermeld worden 1779-'81: D(aniel), H(ieronimus) en J(acob) Dubach, onder kapitein
E. Scherer, regt. Stürler en 1780-'81: S(amuel) Dubach, onder kapitein Gravisset, regt. Stürler;
Oud-archief, nr. 977.
Staatsarchief Bern, „Communikanten Rodel", BXIII 584.
G. A. Venlo, overl. 3.4.1780: Jacobus Josephus Dubach, infans Hiëronymi Dubach et Anna Ma-
ria Berkulaer; R.K. Parochie St. Martinus.
Raad van State, nr. 1943: Regiment Zwitsers (Stürler), Ranglijst Ao. 1781.
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SCHINDLER - SCHINDELAAR - SCHENDELAAR

Bij mijn kwartierstaatonderzoek vond ik - het was in 1956 - in Amsterdam
als één van mijn voorouders Matthijs Schindelaar. Hij trouwde aldaar op 10
juli 1767 met Catrina Munsterman (zie Kwartierstaat Wallast, Gens Nostra
XXV (1970), p. 140 e.v.), was weduwnaar van Gertrut Eilers en afkomstig van
Mollis. Daar de plaatsnaam Mollis niet was te vinden, stopte ik het onderzoek
naar dit voorgeslacht.

Omstreeks 1970 deed ik nog eens een poging op het Gemeentearchief van
Amsterdam. In een aldaar aanwezig boek met verklaringen van vele plaatsna-
men trof ik ook Mollis aan in het kanton Glarus in Zwitserland. Bij zijn eerste
ondertrouw te Amsterdam op 24 september 1750 met Geertrui Eilers werd
Matthijs Schindelaar genoemd als „van Klarus". Het was nu wel zeker dat hij
uit Zwitserland kwam. Ik heb toen in de bibliotheek van de N.G.V. enkele Zwit-
serse genealogische bladen ter inzage gevraagd. Ik nam daaruit enkele adressen
over van functionarissen aan wie ik zou kunnen schrijven. De eerste brief
kwam helaas onbestelbaar terug maar op de tweede, aan Franz Waker Kummer
in Basel kwam - weliswaar na enkele maanden, de heer Kummer was bui-
tenslands geweest - bericht. Hij deelde mede dat het archief in Glarus het
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mooiste archief van Zwitserland was, waar alle families genealogisch waren
vastgelegd. Ik schreef daarom aan het Staatsarchief in Glarus om inlichtingen
betreffende voorouders van Mattijs Schindelaar, geboren ca 1725. Binnen veer-
tien dagen kreeg ik bericht terug en werd mij gevraagd zoveel mogelijk gege-
vens te vermelden betreffende ouders, kinderen, enz. Ik bezat behalve zijn twee
huwelijken de doopgegevens van zijn elf kinderen (allen gedoopt te Amster-
dam), te weten: uit het eerste huwelijk 1 Maria Magdalene, ged. 31.3.1751, 2
Hendrik, ged. 3.12.1752, 3 en 4 Harmen en Melchior (tweelingen) ged.
11.9.1754, 5 Hendrika, ged. 4.7.1756, 6 Johannes, ged. 16.4.1758, 7 Dina, ged.
21.10.1759, 8 Cornelis, ged. 8.2.1761. Uit het tweede huwelijk: 9 Lucas, ged.
10.9.1769, 10 Marretie, ged. 21.6.1772 en 11 Barta, ged. 5.7.1775.

Nadat ik deze gegevens aan Glarus had gezonden vernam ik niets meer!

In 1978 bezochten mijn vrouw en ik Davos, ongeveer 50 kilometer verwij-
derd van Glarus. Op 11 juli stapten we op een lokaalspoortje en na nog enkele
keren overstappen bereikten we na drie uren Glarus. In de Landesbibliothek
werden we begroet door de bibliothecaris, de heer Jos Muller. Hij vertelde dat
er al dertig jaar aan gewerkt was om alle gegevens per dorp in boeken vast te
leggen. Het eerste zoeken was naar Matthijs Schindler, want dat was de eigen-
lijke naam. Na enig zoeken vond ik: „No. 249 Matheus Schindler, geb. 10 febr.
1723", daarachter stond „Amsterdam" en „Lucas 7 Sep. 1769". Geen vergis-
sing mogelijk; dit was hem.

Uitgaande van de nummering van mijn kwartierstaat vond ik verder:
196. Melchior Schindler, van Mollis, geb. 26.2.1688, overl. 29.5.1771, tr.

22.7.1709
197. Maria Magdalene Walcher, geb. 27.7.1686, óverl. 20.9.1747.
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392. Johannes Schindler, van Mollis, geb. 20.8.1648, overl. 1.8.1725, tr.
17.7.1679

393. Verena TUimpy, geb. 25.4.1654, overl. 10.2.1706.
394. Matheus Walcher, tr.
395. Rosina Spalti.
784. Rudolf Schindler, van Mollis, geb. 10.5.1607, overl. 25.5.1684, tr.

28.5.1630
785. Margreth Heer, geb. 9.2.1604, overl. 5.9.1670.
787. Katharina Tobler.

1568. Melchior Schindler, geb. 1560, overl. 8.11.1629, tr. 1.5.1587
1569. Adelheid Vogeli, overl. 1611.
1570. Andreas Heer, tr.
1571. Judith Gollinger.
3136. Jacob Schindler, van Mollis, geb. ca 1545, tr.
3137. N. Herz, van Halsingen.
6274. Gerhard Herz, tr.
6275. Magdalene Duist.

Van alle inschrijvingen die ik nodig had kreeg ik een copie. Daarna werd mij
inzage gegeven in het boek met familiewapens. Vrijwel iedere familie bleek een
wapen te bezitten. Het wapen-Schindler toont op rood een gouden klimmende
steenbok. In het wapenboek stond ook een beschrijving van het geslacht.

Met deze mooie genealogische gegevens vertrokken we weer naar Davos. In
Glarus hadden we nog een ansichtkaart gekocht, waarop we de uitgeknipte
handtekening van Matthijs Schindelaar hadden geplakt. Deze kaart stuurde ik
aan mijn broer in Alkmaar, die zijn voornaam Matthijs aan deze voorvader
heeft te danken. Ik schreef erbij: „van Uw verre voorvader uit Glarus".

Tenslotte kan ik nog melden dat de familie Schendelaar uit Den Helder niet
van deze familie afstamt, maar dat deze uit Limburg afkomstig is.

C. WALLAST

GENEALOGISCHE FORSCHUNGEN IN DER SCHWEIZ

Wo werden die Pfarrbiicher archiviert und unter welenen Bedingungen können
sie eingesehen werden?

Jeder Forscher ist gut beraten, bevor er an irgendeine schweizerische Amtsstelle
oder an eine Institution gelangt oder schreibt, sich vorher zu vergewissern, ob
sein Vorgehen erfolgversprechend ist und nützlich zu sein scheint. Dafür ist es
unumganglich, einige wenige Grundkenntnisse über die Schweiz zu haben.

Der wichtigste Kernpunkt, der nicht ausser acht gelassen werden kann, ist
die Besonderheit des schweizerischen Burger- oder Heimatrechtes und des da-
mit verbundenen Bürgerortes. Dieses Burgerrecht wurde seit eh und je vom Va-
ter auf den Sohn vererbt, so dass also ganze Geschlechter und Sippen mit ih-
rem Bürgerort verbunden waren und es heute noch sind. Erst die neuzeitliche
Bevölkerungsbewegung brachte es mit sich, dass viele Schweizer ihren ur-
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sprünglichen Heimatort nur noch nach dem Papier kennen, und erst moderne-
re Gesetzgebungen dieses Jahrhunderts brachten das grundlegende Prinzip ins
Wanken und einige „Wenn und Aber", so zum Beispiel bei Adoptionen oder
bei Kindern einer Schweizerin und eines Auslanders. Auf alle diese Gesetze, die
teilweise im Zuge der Emanzipation der Frauen eingeführt wurden, kann hier
nicht eingegangen werden, sie fallen auch für die uns interessierende Vergan-
genheit kaum in Betracht.

Genau an diesem Burgerrecht erkennt man, dass die heutige Schweiz aus ei-
nem Staatenbund entstanden ist und dass jede einzelne Gemeinde über weitge-
hende Selbstandigkeit verfügt. In erster Linie ist man namlich Burger eines Or-
tes und somit auch eines bestimmten Kantons. Die schweizerische
Bundesverfassung von 1848 bemerkt dann nur noch kurz, dass jeder Kantons-
burger auch Schweizerbürger ist. Somit steht also einerseits fest, dass unsere
Landesregierung keinem Auslander ein Burgerrecht verleihen kann (auch nicht
ehrenhalber), umgekehrt darf keine schweizerische Gemeinde jemanden ins
Burgerrecht aufnehmen ohne das Einverstandnis ihrer Kantonsregierung.

Zweimal, in den Jahren 1940 und 1970, hat das Eidgenössische Statistische
Amt, in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Familien-
forschung, ein Familiennamenbuch herausgegeben, das für Genealogen im In-
und Ausland zu einer notwendigen und wichtigen Quelle geworden ist. Einmal
vermittelt es die heute gebrauchlichen Schreibweisen der Namen und zweitens
gibt es, wenn auch nicht immer genau, so doch in drei Zeitabschnitten (a = vor
1800, b = 19. Jahrhundert, c = 20. Jahrhundert), die ungefahre Dauer des un-
unterbrochenen Bürgerrechts in einem bestimmten Ort wieder. Damit ist auch
gleich gesagt, dass ausgestorbene Geschlechter darin nicht enthalten sind, dass
also ein ursprünglicher Herkunftsort eben nur dann festgestellt werden kann,
wenn das Burgerrecht niemals erlosch, also 1940 oder 1970 noch registriert
war.

In früheren Jahrhunderten war das Personenstandswesen ausschliesslich in
den Handen der Kirché, und erst 1876 traten Gesetze zu einem gesamtschweize-
rischen Zivilstandswesen weltlichen Standes in Kraft. In den meisten Kantonen
ist es aber in der Zeit zwischen der französischen „Befreiung" von 1798, dem
Ende.der Vörmachtstellung des stadtischen Patriziates und der Zeit bis etwa
1830 zu verschiedenen Vorstössen und Verbesserungen in dieser Richtung ge-
kommen. Daran war natürlich der „Code civil" von Napoleon nicht unschul-
dig. Wenn auch nicht alle jetzt beginnenden Familienregister gleich gestaltet
sind, so bieten sie, verglichen mit manchen bisherigen Quellen, einen enormen
Fortschritt. Diese Hinweise erklaren nun auch, warum heute noch das Jahr
1876 die markanteste Jahreszahl für genealogische Forschungen in der Schweiz
darstellt: Alle jüngeren Daten (und Familienblatter) unterliegen von nun an
den gleichen schweizerischen Bestimmungen und sind grundsatzlich nur den
Vor- und Nachfahren in direkter Linie zuganglich. Für eine Einsichtnahme ist
sodann eine Vollmacht des jeweiligen Blattinhabers notwendig, mit der bei der
zustandigen kantonalen Behörde (z.B. dem Zivilstandsinspektorat) eine ent-
sprechende kostenpflichtige Bewilligung eingeholt werden kann. Mit nur einer
solchen Bewilligung eine vollstandige Stammtafel oder sogar eine noch weiter-
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reichende Nachfahrentafel (mit allen Nachkommen aus weiblichen Linien) zu
erstellen, wird also schwer zu erreichen sein. Die zunehmende Gesetzgebung im
Bereiche des Datenschutzes erschwert die Arbeit der Genealogen ebenso immer
haufiger. Es ist somit anzunehmen, dass Auskünfte für die Zeit nach 1876 noch
für lange Zeit in unerreichbarer Ferne bleiben.

Für die Zeit vor 1876 war es Sache der Kantone, Verordnungen über die Ver-
fügbarkeit der Pfarrbücher zu erlassen. Ganz unproblematisch für den For-
scher ist die Lösung dieser Angelegenheit aber nur in sieben, früher evangeli-
schen Kantonen (Ausnahme ist Solothurn), in denen die Originalpfarrbücher
in den zustandigen Staatsarchiven verwahrt werden (Ausnahmen bilden teil-
weise aber auch hier die Pfarrbücher der Minderheitskonfessionen). Es sind
dies die Kantone Basel-Land, Basel-Stadt, Genf, Neuenburg, Solothurn,
Waadt und Zürich. Bald wird auch der für die Auswanderung sehr ins Gewicht
fallende Kanton Bern zu ihnen stossen. Zurzeit ist eine Inventarisierung der
Pfarrbücher und weiterer kirchlicher Quellen, wie zum Beispiel der Chorge-
richtsmanuale, im Gange, die dann im erweiterten Staatsarchiv Platz finden
werden. Da sie dann der Zustandigkeit des Zivilstandswesens nicht mehr unter-
stehen werden, wird dann eine Bewilligung entfallen. Mikroverfilmungen, die
teilweise Erstellung von Gebrauchskopien und die notwendigen Restaurierun-
gen an den reichen Bestanden werden für Jahre hinaus noch für genügend Ar-
beit sorgen.

Sieben andere Kantone, in denen die Pfarrbücher noch nicht zentralisiert
sind, stellen aber Forschern, teils gegen einen kleinen Unkostenbeitrag, Mikro-
filme oder Xerographien in den Archiven zur Verfügung, so die Kantone Aar-
gau (mit Einschrankungen), Graubünden, Luzern, St. Gallen, Tessin, Thurgau
und Wallis. Zu beachten gilt auch, dass zwei Kantone, Waadt und Thurgau, in
erster Linie Mikrofilme bereitstellen und die Originale nur noch in besonderen
Fallen freigeben. Diese weise und wohldurchdachte Schonung der unersetzli-
chen Originalquellen mussen wir achten und verstehen lernen, auch wenn
manchem Forscher das Blattern in den ehrwürdigen Folianten weit besser ge-
fallt!

Der Kanton Wallis verlangt für die Benützung der Xerographien im Staats-
archiv die Erlaubnis vom zustandigen Pfarramt, die sicher leicht zu erhalten
sein wird. Im Kanton Aargau benötigt man dafür sogar eine kantonale Bewilli-
gung. In sechs Kantonen sind aus Sicherheitsgründen wohl alle Pfarrbücher
verfilmt worden, doch sind diese Filme an einem sicheren Ort ausgelagert und
nicht für die Benützung bestimmt. Den Forschern ist dies ein kleiner Trost, im
Kanton Schaffhausen und in den beiden Appenzell ist aber damit ein zusatzli-
cher Schutz dieser Kulturgüter erreicht worden; schade, dass nicht mehr Kanto-
ne zur Sicherheitsverfilmung schreiten!

Schon vor 35-40 Jahren hat die Genealogische Gesellschaft von Utah auch
in der Schweiz damit begonnen, genealogische Quellen zu verfilmen. In einigen
Kantonen hat sie dazu eine Bewilligung erhalten, in anderen bis heute nicht.
Es steht mir nicht zu, über den ethischen Zweck ihrer Ahnenforschung zu ur-
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teilen, doch muss von der Schweiz aus angemerkt werden, dass die Eintrage
auf den Filmen in den Vereinigten Staaten öfters falsch gelesen werden. Eine
Auswertung dieser Quellen in den USA ist bestimmt mit vielen Fragezeichen
zu verstehen, auch wenn mit unerschöpflichen Geldmitteln und modernsten
Computern gearbeitet wird.

In einigen Innerschweizer Kantonen entstanden nebst den Pfarrbüchern soge-
nannte Sfammbücher. Das sind Sammlungen ganzer Genealogien. Sie sind je-
dermann zuganglich und geben fürs erste bestimmt ausreichende Auskunft. Es
betrifft dies die Kantone Uri, Nidwalden und Glarus. Auch für die Stadtbürger
der grossen, aber selbst auch kleinerer Landstadtchen stehen handschriftliche
oder gedruckte Genealogien zur Verfügung, welche teils bis in die Gegenwart
reienen.* Eine Zusammenstellung solcher Arbeiten gibt es aber bislang keine.
Auswanderer finden sich darunter eher selten; Stadtbürger sahen sich zu die-
sem Schritt weniger veranlasst. Ausnahmen bilden lediglich einige wenige Offi-
ziere in fremden Diensten.

Für einige Gemeinden des deutschsprachigen Wallis wurden von fleissigen
Pfarrern Familienverzeichnisse (= Ortssippenbücher) zusammengestellt und
sind im Buchhandel erschienen. Leider beginnen die pfarramtlichen Register
jener Bergdörfer aber erst im 18. Jahrhundert, und diese Zusammenstellungen
beschranken sich zudem bloss auf eine Wiedergabe von Namen und Jahreszah-
len.**

Für das ganze Gebiet, das der Zustandigkeit der Zürcher Kirche unterstand,
also neben dem Kanton Zürich auch für weite Teile des Kantons Thurgau und
des St. Galler Rheintales und ganz wenige Gemeinden der Kantone Aargau,
Appenzell und Schaffhausen, finden wir für Europa einmalige Bevölkerungs-
verzeichnisse. Seit 1634 wurden die zürcherischen Pfarrherren angehalten, pe-
riodisch ihre Bevölkerung aufzuschreiben und die (teils allerdings dürftigen)
Lebensdaten und Anmerkungen über ihre (religiöse) Ausbildung in Zürich zu
hinterlegen. In den meisten Fallen ist mit diesen Verzeichnissen ein lückenloser
Anschluss an die im 18. Jahrhundert beginnenden Haushaltrödel, den kanto-
nalen Vorlaufern der Familienregister, gegeben.

Ein letz'ter abschweifender Hinweis soll uns zu einigen Manuskriptensamm-
lungen namhafter Genealogen und Sammlern führen, die den Weg in die zu-
standigen Staatsarchive gefunden haben. Namentlich erwahnt werden kann
z.B. die grosse Sammlung von F.D. Kyd über schwyzerische Geschlechter oder
die urnerische Sammlung von Kanzleidirektor Gisler. In Zürich hat Johannes
Frick, ein Landwirt, für fast alle zürcherischen Familien Regesten frühester Er-
wahnungen zusammengetragen.

Kehren wir zurück zur Abklarung der Verfügbarkeit der Pfarrbücher: In ei-
nigen weiteren Kantonen, so Freiburg, Glarus, Nidwalden, Schwyz, dem Tes-
sin, Uri und Zug, also vorwiegend in Kantonen katholischer Konfession, liegen
die Pfarrbücher noch dort, wo sie entstanden sind: auf den Pfarramtern. Sie
können ohne eine amtliche Bewilligung für alle Forschungen herangezogen
werden, sofern der zustandige Pfarrherr seine Einwilligung gibt. Nicht überra-
schen kann uns auch die Tatsache, dass gerade diese Kantone grösstenteils kei-
ne Mikrofilme von ihren Pfarrbüchern erstellen Hessen. Noch komplizierter
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sind die Verhaltnisse, wenn die Bücher teils in Pfarramtern und teils in den Zi-
vilstandsamtern verwahrt werden. Empfehlenswert ist dann eine vorangehende
Erkundigung bei der zustandigen Gemeinde.

Es gibt auch Kantone, die eher vorsichtig und zurückhaltend in der Freigabe
der alten Pfarrbücher sind. Schlechte Erfahrungen, wie herausgerissene Seiten
oder abhanden gekommene Rödel mogen die Ursachen sein; dadurch entstan-
den natürlich unersetzliche Lücken. Eine bessere Aufsicht erreichen sie durch
die Notwendigkeit einer zivilstandsamtlichen Bewilligung und andererseits
durch die Aufbewahrung der Bücher auf den Zivilstandsamtern selbst.

So ist es zum Beispiel nur bei bestens begründeten Nachforschungen inner-
halb der eigenen Verwandschaft möglich, eine Bewilligung für den Kanton
Appenzell-Ausserrhoden zu erhalten. Allgemeine historische Nachforschun-
gen z.B. über Schweizer Söldner in Holland werden deshalb verunmöglicht. Es
kann auch vorkommen, dass die Bewilligung nur für ein einzelnes Geschlecht
erteilt wird, was dann bei Erhebungsarbeiten für eine Ahnen- oder Nachfah-
rentafel bald zu Schwierigkeiten führen muss. Wenn um eine kantonale zivil-
standsamtliche Bewilligung angehalten werden muss, ist es vorteilhaft, den
Umfang der geplanten Forschung zu nennen und vor allem auch die ungefahre
Zeitspanne anzugeben. Forschungen vor 1876 sind immer noch leichter mög-
lich als eine Einsichtnahme in die eidgenössischen Zivilstandsregister der Neu-
zeit, die für uns immer noch 1876 beginnt!

• Basel, Bern, Beromünster, Diessenhofen, Fribourg, Genf, Herisau, Laufen BE, Liestal, Olten,
Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thun, Winterthur, Vevey, Zofingen, Zug, Zürich.
•* es betrifft die Orte Gondo, Gondo-Zwischbergen, Grachen, St. Niklaus, Saastal, Simplon,
Tiisch, Wiler, Zermatt und andere.

DIE VERFÜGBARKEIT DER PFARRBÜCHER

Aargau
Die Pfarrbücher befinden sich in den Zivilstandsamtern oder in den Pfarrar-
chiven. Eine Einsichtnahme bedingt eine amtliche kostenpflichtige Bewilli-
gung. lm Staatsarchiv sind Mikrofilme der Pfarrbücher der meisten Landge-
meinden vorhanden. Ausnahmen bilden die vielen Stadte und Stadtchen mit
eigenen Archiven: Aarau, Baden AG, Bremgarten AG, Brugg AG, Kaiserstuhl
AG, Klingnau, Laufenburg, Lenzburg, Mellingen, Rheinfelden und Zofingen.
Literatur: OEHLER Robert: Verzeichnis der Pfarrbücher des Kantons Aargau. In: Schweizer Fa-
milienforscher 39, 1972, S. 33-45 (auch als Sonderabdruck: Verzeichnisse schweizerischer Kir-
chenbücher, Heft 7. Beromünster 1972, 16 S.)

Appenzell-Ausserrhoden
Die Pfarrbücher werden auf den Zivilstandsamtern verwahrt und können dort
nur mit amtlicher, kostenpflichtiger Bewilligung eingesehen werden. Mikrofilme
stehen aber im Staatsarchiv für die Zeit bis 1875 zur freien Verfügung bereit.
Literatur: VON MOOS Mario: Verzeichnis der pfarramtlichen Register des Kantons Appenzell

Ausserrhoden. In: Arbeitshilfen für Familienforscher in der Schweiz Nr. 2. Zürich 1981, S. 29-52.

Appenzell-Innerrhoden
Die Originale sind bei den zustandigen Pfarramtern. Eine Ausnahme bilden
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die Pfarrbücher von Appenzell, sie befinden sich im Landesarchiv. In den bei-
den einzigen Zivilstandsamtern Appenzell und Oberegg stehen Kopienbande
zur Verfügung. In jedem Fall ist eine kantonale Bewilligung für ihre Benützung
notwendig. Die Bücher sind verfilmt, doch können die Filme nicht eingesehen
werden.

Basel-Land
Die evangelischen Pfarrbücher sind im Staatsarchiv zentralisiert, katholische
Register jedoch nur in Ausnahmefallen. Diese sind immer noch in der Obhut
der Pfarramter. Die Mikrofilme stehen im Staatsarchiv zur Verfügung. Berufs-
genealogen benötigen eine Bewilligung.
Literatur: BÜRGIN Waker: Verzeichnis der evangelischen reformierten Kirchenbücher im Staats-
archiv Basel-Land, Bestand Ende 1961. In: Schweizer Familienforscher 29, 1962, S. 28-31 (auch
als Sonderabdruck: Verzeichnisse schweizerischer Kirchenbücher, [Heft 5]. Beromünster 1962, S.

'T 7 )
BÜRGIN Walter: Die röm.kath. Pfarrbücher im Kanton Basel-Landschaft in den Archiven der
römisch-katholischen Landeskirche, aufgenommen 1923. In: Schweizer Familienforscher 29, 1962,
S. 31 (auch als Sonderabdruck: Verzeichnisse schweizerischer Kirchenbücher, [Heft 5], Beromün-
ster 1962, S. 7)

Basel-Stadt
Die Pfarrbücher der evangelischen Kirche werden im Staatsarchiv verwahrt.
Die katholischen Pfarrbücher sind in der Zustandigkeit der Kirche. Die Benüt-
zung ist für jedermann frei und kostenlos. Die Mikrofilme sind nicht zugang-
lich. Aeltere Pfarrbücher der katholischen Kirche befinden sich im Pfarramt
St. Clara.
Literatur: KIEFER Ernst: Ueber die Basler Kirchenbücher und ihre Register. In: Schweizer Fami-
lienforscher 20, 1953, S. 41-47.

Bern
Die Pfarrbücher befinden sich heute (1986) noch in den Zivilstandsamtern in
den Gemeinden. Für 1987 ist aber im erweiterten Staatsarchiv eine zentrale
Aufbewahrung vorgesehen, wie auch die Erhebung von Benützungsgebühren.
Mikrofilme sind keine vorhanden. Ein ausführliches Inventar ist in Vorberei-
tung. Heute schon sind die Pfarrbücher der Berner Münstergemeinde und jene
von Biglen, Grafenried, Langnau und Münsingen im Staatsarchiv zuganglich.
Ein Inventar aller Pfarrbücher des Kantons (damals mit dem Jura vereinigt)
aus dem Jahr 1900 befindet sich im Staatsarchiv.

Freiburg, Fribourg
Die Originale werden auf den Pfarr- oder Zivilstandsamtern aufbewahrt. Für
die Benützung ist die Erlaubnis des Pfarrers oder des Pfarreirates erforderlich.
Die Pfarrbücher von Fribourg und teilweise von Gurmels, Cerniat, Vaulruz,
Ecuvillens, Chandon, Léchelles, Promasens, Murist und Marly sind im Staats-
archiv zentralisiert und frei zuganglich. Teilweise befinden sich Kopienbande
auch im bischöflichen Archiv der Diözese Fribourg. Mikrofilme sind keine
vorhanden.
Literatur: Verzeichnis der altesten Taufbücher Deutsch-Freiburgs. In: Beitrage zur Heimatkunde,
herausgegeben vom Verein für Heimatkunde des Sensebezirkes und der benachbarten, interessier-
ten Landschaften 15, 1941, S. 20 f.
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RÜCK Peter: Archiv-Inventare des Kantons Freiburg. I. Reihe: Staatsarchiv Freiburg. 1. Faszikel:
Die Zivilstandsbücher. In: Freiburger Geschichtsblatter 54, 1966

Genf, Genève
Aeltere Pfarrbuchbestande bis 1849 sind im Staatsarchiv vereinigt und frei zu-
ganglich, jüngere Register bef inden sich auf den Zivilstandsamtern und bedin-
gen eine kantonale Bewilligung für eine Einsichtnahme. Mikrofilme sind im
Staatsarchiv frei verfügbar, ein Repertorium dieser kirchlichen Register ist vor-
handen.
Literatur: CHOISY Albert: [Verzeichnis der Pfarrbücher des Kantons Genf]. In: Généalogies ge-
nevoises. Genève 1947, S. XIII f.
SANTSCHI Catherine: [Hinweise auf die Pfarrbücher]. In: Guide des Archives d'Etat de Genève.
1973, S. 18

Glarus
Die Pfarrbücher werden alle auf den zustandigen Pfarramtern verwahrt. Eine
Bewilligung zur Einsichtnahme wird nicht verlangt. Die Originale sind nicht
verfilmt.
Literatur: WINTELER Jakob: Die Kirchenbücher des Kantons Glarus. In: Schweizer Familienfor-
scher 13, 1946, S. 60-68 (auch als Sonderabdruck: Verzeichnisse schweizerischer Kirchenbücher,
Heft 2. Bern/Basel 1946, 8 S.)

Graubünden
Die Pfarrbücher befinden sich in den Gemeinden, entweder im Zivilstands-
oder Pfarramt. Die Bewilligung liegt im Ermessen der aufbewahrenden Stelle,
ist aber nicht mit Kosten verbunden. Mikrofilme können im Staatsarchiv gratis
eingesehen werden. Sowohl für die Originale wie auch für die Filme ist ein Ver-
zeichnis aller Bande im Staatsarchiv vorhanden.

Jura
Die Pfarrbücher sind in den Gemeinden zu finden. Eine Einsichtnahme be-
dingt eine zivilstandsamtliche Bewilligung. Mikrofilme sind nicht vorhanden.
Literatur: siehe Kanton Bern

Luzern
Die Pfarrbücher werden auf den Pfarramtern aufbewahrt. Mikrofilme sind im
Staatsarchiv vorhanden und können zu einer massigen Taxe eingesehen wer-
den.
Literatur: WOCHER-WEY Josef: Verzeichnis der Pfarrbücher des Kantons Luzerns. In: Schwei-
zer Familienforscher 28, 1961, S. 65-68.
GÖSSI Anton: Die demographischen und genealogischen Quellen [Pfarr-, Jahrzeit. und Bruder-
schaftsbücher] in den Pfarrarchiven des Kantons Luzern bis 1875 [= Verzeichnis der Mikrofilme].
Historische Veröffentlichungen des Kantons Luzern 1. Luzern 1976, 180 S.

Neuenburg, Neuchatel
Die Originale bis 1824 sind im Staatsarchiv zentralisiert, für die Zeit von
1824-1875 jedoch nur als Kopienbande. Die Originale liegen noch auf den zu-
standigen Zivilstandsamtern. Ebenfalls zuganglich sind die Mikrofilme. Eine
Bewilligung ist nicht notwendig.
Literatur: MONTANDON Léon: Les registres d'état civil aux archives de l'Etat de Neuchatel. In:
Musée neuchatelois 1938, S. 31-42. (auch als Sonderabdruck: Neuchatel 1938, 12 S.) (Nachdruck
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in: Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung 1978, S. 48-60. Erganzun-
gen dazu von Heidy RENAUD im Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Familienfor-
schung 1980, S. 155-156.)

Nidwalden
Die Pfarrbücher sind in der Zustandigkeit der Pfarreien und ohne weiteres zu
benutzen. Die Erstellung von Mikrofilmen und ihre Aufbewahrung im Staats-
archiv ist vorgesehen.
Literatur: NIEDERBERGER Ferdinand:_ [Verzeichnis der Pfarrbücher Nidwaldens]. In: Beitrage
zur Geschichte Nidwaldens, Band 20, 19*52, S. 22 (Fussnote)
ACHERMANN Hansjakob: Zur Entwicklung des Zivilstandswesens im Kanton Nidwalden [mit
einem kleinen Verzeichnis betreffend dem Beginn der Kirchenbücher in Nidwalden]. In: Zeitschrift
für Zivilstandswesen 51, 1983, S. 345-343

Obwalden
Die Originale sind in den Gemeinden zu finden. Für ihre Benützung ist eine
amtliche Bewilligung notwendig, die aber kostenlos erteilt wird. Die pfarramt-
lichen Register sind noch nicht verfilmt.
Literatur: WIRZ August: Die Pfarrbücher des Kantons Obwalden. Samen o.J. (Manuskript im
Staatsarchiv Obwalden)
GAROVI Angelo: [Beginn der Kirchenbücher in Obwalden.] In: Zeitschrift für Zivilstandswesen
51, 1983, S. 340-343.

St. Gallen
Die Pfarrbücher sind auf den Pfarr- bzw. Zivilstandsamtern zu verlangen. Es
wird keine Bewilligung verlangt, die Einsicht ist kostenlos. Im Stadtarchiv von
St. Gallen sind Kopien aus früherer Zeit vorhanden. Im Staatsarchiv sind Mi-
krofilme gegen geringe Gebühren verfügbar. Ein Inventar steht dort zur Verfü-
gung.
Literatur: WEIDENMANN Paul: Die evangelischen Pfarr-Register des Kantons St. Gallen. In:
Schweizer Familienforscher 14, 1947, S. 50-58 (auch als Sonderabdruck: Verzeichnisse schweizeri-
scher Kirchenbücher, Heft 3. Bern 1947, 9 S.)

Schaffhausen
Alle Pfarrbücher sind auf den Zivilstandsamtern. Man benötigt eine Bewilli-
gung der zustandigen Behörde zur Einsichtnahme verlangen. Für Dörflingen
und Buchthalen (seit 1917 in Schaffhausen eingemeindet) kommen auch die
Pfarrbücher der deutschen Exklave Büsingen in Betracht. Kopien derselben sind
im Schaffhauser Stadtarchiv zuganglich. Die Benützung der Bestande auf den
Zivilstandsamtern ist gebührenpflichtig. Mikrofilme sind nich zuganglich.
Literatur: STEINEMANN Ernst: Die Kirchenbücher des Kantons Schaffhausen (darin auch Na-

mensverzeichnisse der Bürgergeschlechter). In: Schweizer Familienforscher 17, 1950, S. 25 — 34 und

S. 49-54 (auch als Sonderabdruck: Verzeichnisse schweizerischer Kirchenbücher, Heft 4. Bern 1951,

16 S.)

Schwyz
Die Pfarrbücher liegen auf den zustandigen Pfarramtern, die Erlaubnis zum
Gebrauch erteilt der Pfarrer. Die Register des Hauptortes Schwyz werden im
Gemeindearchiv verwahrt. Mikrofilme und ausführliche Verzeichnisse sind
nicht vorhanden.
Literatur: [Uebersicht über den Beginn der Pfarrbücher im Kanton Schwyz]. In: Jahrbuch der
Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung 1978, S. 47
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Solothurn
Die Pfarrbücher sind im Staatsarchiv zentralisiert und können gegen eine mas-
sige Gebühr uneingeschrankt eingesehen werden. Weitgehend sind Gebrauchs-
kopien erstellt worden, so dass die Originale nur ausnahmweise freigegeben
werden. Die Benützung ist für Privatpersonen kostenlos. Die Mikrofilme die-
nen nur der Datensicherung.
Literatur: HERZOG Walter: Die Pfarrbücher des Kantons Solothurn. In: Schweizer Familienfor-
scher 30, 1963, S. 35-45. (auch als Sonderabdruck: Verzeichnisse schweizerischer Kirchenbücher,
[Heft 6]. Beromünster 1963, 11 S.)

Tessin, Ticino
Die Pfarrbücher befinden sich in der Zustandigkeit der Pfarreien, ihre Benüt-
zung bedingt eine kantonale Bewilligung. Teilbestande befinden sich aber auch
im Archivio Diozesano di Lugano. Hier stehen auch Mikrofilme samtlicher
Pfarrbücher zur Verfügung. Gewisse Zivilstandsakten ab 1847 sind im Staats-
archiv frei zuganglich.
Literatur: SAR1NELLI Giavanni: La Diocesi di Lugano (im lexikalischen Teil Hinweise auf den
Beginn der Pfarrbücher). Lugano 1931, 355 S.

Thurgau
Die Originalpfarrbücher werden auf den Pfarr- bzw. Zivilstandsamtern ver-
wahrt. Ihre Benützung ist prinzipiell verboten, da im Staatsarchiv Mikrofilme
für den freien Gebrauch bereitliegen, die gegen eine kleine Gebühr benützt
werden können. Ein gedrucktes Pfarrbuch-Inventar ist in Vorbereitung, für die
Benützung der Filme steht eine Kartei zur Verfügung.
Literatur: FISCH Hermann: Bestand, Aufbewahrung und Benützung der pfarramtlichen Perso-
nenstandsregister im Kanton Thurgau aus der Zeit vor 1876. Frauenfeld 1938, 19 S.

Uri
Die Pfarrbücher können auf den Pfarramtern frei und kostenlos eingesehen
werden. Im Staatsarchiv befindet sich eine „Sammlung aller Taufregister des
Bezirkes Uri von ihren Anfangen bis auf das Jahr 1848" (= 2 Bande). Es sind
keine Mikrofilme vorhanden.
Literatur: STADLER Hans: [Kleine Uebersicht über die Pfarrbücher von Uri]. In: Zeitschrift für Zi-
vilstandswesen 45, 1977, S. 339-344.

Waadt, Vaud
Die Originale bis 1820 und Kopien für die Zeit von 1821-1875 sind im Staats-
archiv zentralisiert und stehen jedermann frei zur Verfügung. Die Pfarrbücher
1821-1875 werden auf den jeweiligen Zivilstandsamtern verwahrt. Mikrofilme
können ebenfalls im Staatsarchiv benützt werden.
Literatur: MOTTAZ Eugène: Les registres d'état civil. In: Dictionnaire historique, géographique
et statistique du Canton de Vaud. Lausanne 1914, Band 1, S. 698-700

Wallis, Valais
Die meisten Pfarrbücher befinden sich noch in den Pfarramtern, einige wenige
auf den Zivilstandsamtern und ganz geringe Ausnahmen sind im Staatsarchiv
zu suchen. Ihre Benützung bedingt eine pfarramtliche kostenlose Erlaubnis.
Xerographien können im Staatsarchiv gratis eingesehen werden, benötigen

313



aber ebenfalls eine Erlaubnis des zustandigen Pfarramtes. Ein Filmverzeichnis
ist vorhanden.

Zürich
Alle Originale der Landgemeinden sind im Staatsarchiv zusammengezogen.
Die Pfarrbücher der Stadte Zürich und Winterthur, mit allen ihren ehemaligen
Vorortsgemeinden, werden in den beiden Stadtarchiven aufbewahrt. Die Mi-
krofilme dienen ausschliesslich der Sicherung der Daten.
Literatur: FARNER Alfred: Die pfarramtlichen Register im Gebiet des Kantons Zürich. In: Zür-
cher Taschenbuch auf das Jahr 1899, S. 176-218.
HERMANN Eugen: Die Pfarrbücher der Stadt Zürich. Zürich 1916, 22 S.
HAUSER Edwin, SCHNYDER Werner: Die Sammlung der Pfarrbücher im Staatsarchiv Zürich.
Verzeichnis der Pfarrbücher des Kantons Zürich nach dem Stand vom 31. Juli 1940. In: Zürcher
Taschenbuch auf das Jahr 1941, S. 27-64 (auch als Sonderabdruck: Verzeichnisse schweizerischer
Kirchenbücher, Heft 1. Zürich 1940, 38 S.)
MORF Heinrich: Uebersicht der Pfarrbücher und Zivilstandsregister [von Winterthur und den
ehemaligen Vorortsgemeinden Oberwinterthur, Seen, Toss, Veltheim und Wülflingen]. In: Inven-
tar des Stadtarchivs Winterthur. Winterthur 1949, S. 88
DEBRUNNER Werner: Pfarrbücher und Bevölkerungsverzeichnisse [der Zürcher Landschaft].
Herausgegeben vom Staatsarchiv des Kantons Zürich. Zürich 1982, 60 S. (Sonderabdruck aus: Ge-
samtinventar des Staatsarchivs des Kantons Zürich)

Zug
Die Pfarrbücher sind in der Obhut der Pfarreien, der zustandige Pfarrer erteilt
auch die Erlaubnis zur Einsichtnahme. Eine zentrale Archivierung dieser Re-
gister im Staatsarchiv ist vorgesehen. Von Baar und Zug sind Mikrofilme im
Staatsarchiv vorhanden, weitere Gemeinden sind in Vorbereitung.
Literatur: HOPPE Peter: Die kirchlichen Tauf-, Firm-, Ehe- und Sterbebücher des Kantons Zug

von 1600-1900. In: TUgium 1, 1985, S. 123-147

Im weiteren sei noch auf folgende Literatur hingewiezen, die über andere Kir-
chenbücher berichtet:

Ausland
SCHULTHESS Konrad: Badische Kirchenbücher in der Schweiz. In: Familie und Volk 8, 1959,
Heft 3, S. 346

Schweiz
SCHAFROTH Max Friedrich: Die kirchlichen Register der Schweizertruppen in frenden Dien-
sten. In: Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung 1976, S. 119-123
LACOSTE-HEIM August: Standorte und Inventare der alten Kirchenbücher unseres Landes. In:
Schweizer Familienforscher 11, 1944, S. 49-55 (Nachtrag von Ekkehard WEISS: S. 124-127

Als allgemeine neuere Literatur sei erwahnt:
BRUCKNER Albert: Archivalische Quellen für den Familienforscher. In: Jahrbuch der Schweize-
rischen Gesellschaft für Familienforschung 1974, S. 9 -79 (auch als Sonderabdruck: Arbeitshilfen
für Familienforscher in der Schweiz Nr. 1, Zürich 1981)
VON MOOS Mario: Bibliographie für Familienforscher. Verzeichnis geschichtlicher Handbücher,
gedruckter Quellen und Hilfsmittel. Arbeitshilfen für Familienforscher in der Schweiz Nr. 3. Pfaf-
fikon ZH 1984, 215 S.

MARIO VON MOOS
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GENEALOGISCH IN HERALDISCH ONDERZOEK IN
ZWITSERLAND

IN HET BIJZONDER IN HET KANTON BERN

Inleiding
Zwitserland staat bekend als een „dorado" voor genealogen en heraldici.
Door het feit, dat het land overwegend verschoond is gebleven van verwoestin-
gen door oorlogsgeweld en omdat men er gesteld is op de eigen historie, is er
veel bewaard gebleven. Het land is dus rijk aan geschiedkundige bronnen.

De Zwitsers staan bekend als liefhebbers van familiewapens en heraldische
emblematiek in het algemeen. Dit uit zich door het zeer veelvuldig gebruik van
wapens en vlaggen. Zelfs de nummerplaten van de auto's laten zien uit welk
kanton men komt.

Wij zien hier de extraverte kant van een volk, dat bij ons toch wel bekend
staat als introvert. Dit wat naar binnengekeerde element in het volk wordt on-
der meer manifest in het merkwaardige fenomeen, dat er zeer veel genealogisch
en heraldisch onderzoek gedaan wordt, maar dat de resultaten daarvan amper
gepubliceerd worden.

Het gezegde: „Als er twee Nederlanders samen komen, vormen zij een com-
missie of een vereniging." gaat voor het Zwitserse volk in het geheel niet op.
Een bloeiend verenigingsleven zoals wij dat kennen is daar onbekend.

Door het simpele feit, dat het voorgeslacht van moederszijde van de onder-
getekende voornamelijk uit het kanton Bern stamt en zijn onderzoek zich
noodzakelijkerwijze daar concentreert, is de reden, dat dit opstel zich beperkt
tot de situatie in dit kanton. Hierbij zij aangetekend, dat veel van het navol-
gende grosso modo ook geldt voor de andere kantons. Van belang is het op
te merken, dat bijvoorbeeld Vaud (Waadtland) in het staatsarchief te Lausanne
beschikt over microfilms van de oude kerkregisters. In Bern is dit niet het geval,
hoewel er daarvoor wel al plannen blijken te bestaan volgens een publicatie in
het laatste jaarboek van de Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung.

Bronnen voor genealogisch onderzoek

Allereerst moeten wij er ons rekenschap van geven, dat er in Zwitserland een
van de Nederlandse afwijkende burgerlijke stand is.

Iedere Zwitser heeft een zo genaamd „Heimatort''. Dit is een stad of dorp
waarvan hij het burgerrecht bezit. Dit „Heimatrecht" is in de zeventiende
eeuw, rond 1670 ingesteld ter regeling van de armenzorg. Dit recht is onlosma-
kelijk verbonden met het Zwitserse staatsburgerschap. Indien iemand de Zwit-
serse nationaliteit verwerft, moet hij daaraan voorafgaand eerst het „Heimat-
recht" van een gemeente en het „Landrecht" van het desbetreffende Kanton
verwerven. Als vroeger iemand armlastig werd, dan was de „Heimatgemeinde"
verplicht deze persoon op te nemen en van het nodige te voorzien, ook al was
die persoon niet in zijn „Heimatort" geboren en elders woonachtig. In feite
geldt deze regel nog steeds. Voor de genealoog is dit fenomeen van onschatbare
waarde, want geboorten, huwelijken en overlijden moeten gemeld worden aan
de „Heimatgemeinde". In feite wordt er een dubbele bevolkings-boekhouding
bijgehouden. In elke gemeente is er eenjpurgerlijkestands-kantoor „Zivilstand-
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samt" waar alle inwoners van die gemeente geregistreerd staan én waar men
registers bijhoudt van al diegenen die het burgerrecht van de gemeente bezit-
ten.

Hierdoor is het tamelijk eenvoudig een stamboom van een familie te maken
omdat immers alle gegevens op één plek te vinden zijn.

Met het bijhouden van de burgerregisters (Bürgerrödel) is men omstreeks
1820 begonnen. De gegevens reiken derhalve vaak terug tot in de eerste helft
van de achttiende eeuw. Pas op 1 januari 1876 werd een met de onze vergelijk-
bare burgerlijke stand ingevoerd, die veelal keurig aansluit bij de oudere zoeven
genoemde registers.

Voor die tijd is men aangewezen op de doop-, trouw- en begraafboeken, die
veelal reeds in de zestiende eeuw beginnen. Soms zijn ze voorzien van registers.
Maar dat verschilt per periode en per plaats.

Van groot belang voor het onderzoek is het „Familiennamenbuch der
Schweiz / Repertoire des noms de families suisses / Repertorio dei nomi di fa-
miglia svizzeri" (2e erweiterte Auflage, Polygraphischer Verlag A. G., Zürich,
1969). Dit werk, dat uit een aantal banden bestaat, geeft een overzicht van alle
Zwitserse familienamen met daarbij vermelding van de „Heimatorte". Hoewel
dit in dit kader feitelijk niet ter zake doet, zij vermeld, dat families soms meer
dan één „Heimatort" hebben. Dit kan gebeuren doordat een plaats een ver-
dienstelijk burger eert door hem het burgerrecht te schenken; soms gebeurt dit
ook door koop, omdat de betrokken familie de voorkeur geeft aan het burger-
recht van de stad waar men is komen wonen boven die van het onbekende
dorpje waar men vandaan kwam.

Het zoeven genoemde werk raadpleegt men steeds om zich ervan te vergewis-
sen of de gezochte familie wel burger was c.q. is van de plaats die als zodanig
wordt opgegeven. Men vergiste zich vroeger ook wel eens in de aanduiding van
het „Heimatort". In het doopboek van Amsoldingen trof de schrijver „zijn"
Elisabeth Stettler aan met als „Heimatort" Trub. Dit nu kan niet juist zijn,
want er heeft nooit een familie Stettler von Trub bestaan. Mogelijk is dit de
geboorteplaats van betrokkene, want elders komt zij als „von Biglen" voor en
dat kan wel kloppen, na raadpleging van genoemd werk.

Met name als iemand de herkomst van een Zwitserse militair zoekt kan dit
boek hem helpen.

Ook kan men gebruik maken van het „Schweizerisches Orts-Lexikon" (door
Arthur Jacot, Verlag C. J. Bucher, Zürichstrasse 3, Luzern, 1957). Onder het
grote aantal Zwitserse gemeenten zijn er heel wat met dezelfde naam. Dit boek
kan verwarring voorkomen.

Naast de retroacta van de burgerlijke stand staan ons veelal registers ter be-
schikking waarin verslagen van kerkeraden e.d. zijn vervat. Ook kunnen we ge-
bruik maken van archivalia die bewaard worden in de archieven van de „Amts-
bezirken". In het bijzonder zij hier gewezen op de z.g. „Aktenprotokolle", die
te vergelijken zijn met ons rechterlijk en notarieel archief, en „Steuerverzeichnis-
se", „Notariatsprotokolle" en „Gerichtsbücher". Hierin kan men zaken betref-
fende belastingen en onroerende goederen, alsmede van rechtszaken aantreffen.
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Problemen bij het onderzoek

Problemen bij het genealogische onderzoek kunnen om verschillende redenen
voorkomen. Het lijkt zinvol hier een overzicht te geven van de belangrijkste
problemen die zich kunnen voordoen.

- Het schrift.
In de Duits-talige kantons, waar het grootste deel van Bern ook bij hoort, werd
tot circa 1920 geschreven in gotisch schrift.

- Vergunning.
Officieel dient elkeen die genealogisch onderzoek wil verrichten hiervoor een
vergunning van de desbetreffende Kantonale Zivilstandsbehörde te hebben.
Aan buitenlanders wordt deze vergunning in principe niet verstrekt. Het kan
dus zijn, dat men tegen een muur oploopt, figuurlijk gesproken dus, doordat
de betrokken ambtenaar door het bestaan van deze wettelijke bepaling een in-
strument in handen heeft de te bestuderen boeken c.q. stukken niet ter inzage
te geven. De enige oplossing is in zo'n geval een gelicentieerde beroeps-
genealoog in te schakelen. Bij het Staatsarchiv van het desbetreffende kanton
kan men betrouwbare adressen verkrijgen. Als men een opdracht verstrekt
dient men van te voren aan te geven hoeveel geld men wenst te besteden: dan
komt men niet voor onaangename verrassingen te staan. Men moet al gauw
rekenen op kosten die Frs. 3 0 - per uur belopen voor genealogisch onderzoek.
Betaling kan achteraf geschieden door middel van bijvoorbeeld een Euroche-
que.

- Bewaarplaatsen/Toegankelijkheid.
Er werd reeds aangeduid, dat in Zwitserland geen gecentraliseerd archiefwezen
bestaat waar de archieven van de gemeenten bewaard worden. Hierdoor wordt
de onderzoeker geconfronteerd met het feit, dat hij de kerkboeken moet zoe-
ken in de gemeenten waar de door hem gezochte familie vandaan komt. De
staatsarchieven, waarvan elk kanton er een bezit kan een opgave verstrekken
waar de kerkboeken en andere archivalia zich bevinden. Men doet er goed aan
steeds te vragen of deze ook vrij toegankelijk zijn. Zoals gezegd, onze open-
baarheid van archieven kent men niet. Vaak moet men overigens te voren een
afspraak maken voor de inzage in de archivalia. Het „Zivilstandsamt" bewaart
veelal deze boeken zelf, soms worden ze echter nog door de desbetreffende
kerk beheerd.

In het Staatsarchiv Bern worden slechts de DTB-registers van de plaatsen
Biglen en Münsingen bewaard. Ze zijn te raadplegen tegen betaling van Fr. 3 -
per deel!

Vaak is de bewaarplaats ver verwijderd van het kantoor van het „Zivilstand-
samt"! In Vechigen, een plaats bij Bern, is het archief ondergebracht in de
„Luftschutzkeller" van een school in het dorpje Utzigen, dat bij Vechigen be-
hoort, maar er wel vijf kilometer vandaan ligt! Het is begrijpelijk, dat de be-
trokken ambtenaar er niet op uit is telkens met onderzoekers naar dit oord te
gaan of de boeken af te halen. Voor genealogen die een kwartierstaat willen
maken is deze gedecentraliseerde situatie zeer tijdrovend en vaak erg frustre-
rend.
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Bladzijde uit de „Burgerrodel" van het stadje Huttwil (Emmental). Gegevens betreffende Emanu-
el Graber en zijn familie.
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- Beroepen.
In de registers van de burgerlijke stand zoekt men vergeefs naar beroepsaan-
duidingen. Als in een enkel geval toevallig wel een beroep wordt vermeld, dan
heeft men geluk. Meestal moet men dus andere bronnen raadplegen om er ach-
ter te komen wat iemand voor de kost deed. Helaas is dit tijrovend en boven-
dien komt men er heel vaak gewoon niet achter, wat jammer is.

- Oud geslachtsnaamgebruik.
In Zwitserland is het gebruik van vaste achternamen veel ouder dan in Neder-
land. Dit heeft tot gevolg, dat er veel mensen, ook enkele eeuwen geleden reeds,
met dezelfde voor- en geslachtsnaam tezelfder tijd leefden. Tegenwoordig is
mede daardoor het gebruik ontstaan, dat ter onderscheiding door echtparen
de geslachtsnaam van de man door middel van een streepje gekoppeld wordt
aan die van de vrouw. Men bekijke hiervoor eens een willekeurig Zwitsers tele-
foonboek.

Omdat de geslachtsnamen zo oud zijn, meestal ontstaan lang voor de invoe-
ring van het „Heimatrecht", bezitten verschillende takken van één geslacht
soms het burgerrecht van totaal verschillende plaatsen. Zo staat het bijvoor-
beeld vast, dat de „Moser von Arni bei Biglen" tezamen met de „Moser's von
Kleinroth, von Biglen, von Freimettigen, von Bachlen en von Thun" één ge-
slacht vormen. En dit terwijl de takken Thun en Freimettigen aftakken voor
1510 het geboortejaar van Andreas Moser waarmee de geregelde stamreeks van
de anderen begint. Deze toevoegingen met „von" hebben dus niets adellijks,
maar duiden slechts de herkomst aan. Hetgeen niet wegneemt, dat er ook
(adellijke) families zijn waarbij het „von" deel van de geslachtsnaam is.

Een praktijk-voorbeeld

Om de lezer enig inzicht in de door schrijver dezes ontwikkelde onderzoeksme-
thode te geven volgt hierna de beschrijving van een praktijkvoorbeeld.

Als beginner werd door ondergetekende, jaren geleden, gestart met gegevens
uit mondelinge overlevering vast te leggen. Een gelukkig toeval hierbij was, dat
er in de familie nogal wat familiepapieren bewaard zijn gebleven die een eerste
bouwsteen voor de kwartierstaat leverde.

Vervolgens werden brieven geschreven aan een groot aantal gemeenten waar
voorouders vandaan kwamen. Een en ander met als verheugend resultaat een
groot aantal antwoorden van welwillende gemeenteambtenaren.

Eén daarvan betrof voorouders Hadorn, von Amsoldingen.
(In Zwitserland vraagt men al heel gauw als men iemand ontmoet: „Van
waar bent U?": daarop volgt dan vrijwel automatisch als antwoord de naam
van het „Heimatort". Omdat er zoveel families met dezelfde achternaam
zijn, is dit reeds een zekere mate van onderscheiding. In ieder geval is het
vrijwel zeker, dat een Hadorn met het „Heimatort" Amsoldingen verwant
is met alle Hadorns met hetzelfde „Heimatort".
Het is daarom een goed gebruik om, en vooral in genealogische publicaties
achter de geslachtsnaam het „Heimatort" te vermelden. Om te voorkomen,
dat de lezer gaat veronderstellen met een samengestelde geslachtsnaam te
maken te hebben wordt het von door een komma voorafgegaan. De Zwitser
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gebruikt die komma overigens zelf nooit omdat hij niet gewend is aan dub-
bele geslachtsnamen en dus direct weet, dat het om een herkomst aandui-
ding gaat.)

Welnu, het „Zivilstandsamt" te Amsoldingen gaf het volgende antwoord op
de vraag naar de voorouders van Elisabeth Hadorn:

De gegevens volgen in de vorm van een kwartierstaat:

David Hadorn, von Maria Küenzi, von Christen Neuen- Elsbeth Stalder,
Forst bei Amsol- Karselen schwander, von von Eggiwil.
dingen, ged. t Forst 7.7.1807. Eggiwil.
1.11.1739,
tForst 28.12.1795

tr. Amsoldingen 9.7.1762

Christian Hadorn, Margaritha Neuenschwander,
ged. Amsoldingen 16.2.1772 von Eggiwil,

tr. Amsoldingen 13.12.1799

Elisabeth Hadorn, ged. Schangnau
5.6.1803, t Bern 17.5.1865,
tr. Bern 20.7.1830 Johannes Hertig,
von Rüderswil.

Aangezien de doop van Margaritha Neuenschwander niet gevonden werd
(door een door ondergetekende ingeschakelde genealoge) in haar „Heimatort"
Eggiwil, werd een onderzoek ingesteld in de plaats waar de dochter van ge-
noemd echtpaar gedoopt was, namelijk Schangnau, een dorp hoog in het Em-
menthal gelegen. Daar nu werd een hele familiegroep Hadorn, von Amsoldin-
gen aangetroffen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten, waarbij vermeld
dient te worden, dat de doopgetuigen een belangrijke rol spelen, kon een sche-
matisch overzicht van het gezin Hadorn-Neuenschwander samengesteld wor-
den. Daaruit bleek onomstotelijk, dat de door de gemeente Amsoldingen op-
gegeven doop en ouders van Christen Hadorn niet David Hadorn en Maria
Küenzi doch David Hadorn en Elisabeth Stettler, von Biglen waren.

Tevens kon een schema van het gezin Neuenschwander worden opgesteld
waartoe Margaritha behoorde. Haar ouders blijken Johannes Neuenschwan-
der en Maria Bieri, von Schangnau te zijn. Haar doop werd evenwel nog niet
gevonden. Doch terug naar David Hadorn. Nadat alle voor de hand liggende
gegevens waren opgetekend en bestudeerd werd te Amsoldingen in de doop-
boeken opnieuw een onderzoek ingesteld. En zie in het deel waarin de „Aus-
warts getauften" (buiten de plaats gedoopten) staan opgetekend, werd het ge-
hele gezin Hadorn-Stettler aangetroffen. Daarmee was het bewijs rond en
tevens aangetoond, dat je als genealogisch onderzoeker uiterst voorzichtig
moet zijn.

De juiste gegevens luiden nu als volgt:
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David Hadorn, von Elisabeth Stettler, Johannes Neuen- Catharina Bieri,
Forst bei Amsol- von Biglen (?Trub) schwander, von von Schangnau,
dingen, Küher in Eggiwil,
Vechigen, Münsingen
en Schangnau

tr. Eggiwil 7.7.1768

Christian Hadorn, ged. Margaritha Neuenschwander,
Vechigen 8.7.1769, Küher von Eggiwil,
in Schangnau, t ald.,
begr. 9.11.1822 oud
„bey 54 Jahre".

tr. Amsoldingen 13.12.1799

Elisabeth Hadorn, ged.
Schangnau 5.6.1803, enz.

(Deze gegevens vormen een verbetering van het gepubliceerde in Kwartierstatenboek 1983, blz.
261).

Hoe beter men geïnformeerd is hoe minder fouten men maakt. Gebleken is
namelijk, dat deze Hadorns in dienst waren van ofwel Berner gilden (die nog
bestaan en veel landerijen bezitten) ofwel van Berner Patriciërs. Zij beheerden
in opdracht één van de goederen van hun baas. Het kwam hierbij herhaaldelijk
voor, dat zo'n functionaris als het ware overgeplaatst werd. Hierdoor kan het
wel eens zeer lastig worden zo iemand terug te vinden. Christian werd namelijk
te Vechigen gedoopt, deze plaats ligt ruim vijftig kilometer van zowel Schang-
nau als Amsoldingen! Was de schrijver te voren op de hoogte geweest van de
betrekking van de man en vertrouwd geweest met het beschreven fenomeen,
dan had de vergissing wellicht niet plaatsgevonden.

Een ander belangrijk punt bij het systematisch genealogisch onderzoek is,
dat men, voordat men iemands doop zoekt, eerst zijn of haar overlijden pro-
beert te vinden. Meestal staat in de begraafregisters de leeftijd van de overlede-
ne aangetekend. Met dit gegeven kan men veel nauwkeuriger zoeken en soms
verwarring met een naamgenoot uitsluiten. Onlangs werd te Vechigen het over-
lijden van Christian Schmutz gevonden, met daarbij aangetekend, dat hij in
juni 1719 gedoopt was. In dezelfde tijd was ook een naamgenoot geboren en
gedoopt, waarmee betrokkene door vroegere onderzoekers is verward. Dezen
begingen de fout geen onderzoek naar het overlijden in te stellen en verkregen
daardoor een volstrekt verkeerde stamreeks!

Het is overigens nuttig voor de geinteresseerde om te weten, dat in het kan-
ton Bern vroeger het minoraatsrecht gold. Dit hield in, dat niet de oudste zoon
erfde, doch dat het vaderlijk goed op de jongste zoon overging. In de genealo-
gie van de familie van de moeder van de schrijver komt dit heel duidelijk tot
uiting. In deze zeer oude familie ging het goed „Scheuer" te Arni bij Biglen
generaties lang steeds over op de jongste zoon, tot het in de eerste helft van
de vorige eeuw verkocht werd en uiteindelijk overging op een oudere tak van
de familie. De onderzoeker dient er dus op te letten of hij te maken heeft met
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mensen die zelf goederen bezaten. Dit kan het onderzoek aanmerkelijk vereen-
voudigen.

Oudere zoons moesten wegtrekken. Soms kwamen zij op een ander boeren-
goed terecht door pachter te worden of te trouwen met een erfdochter. Velen
van hen gingen ergens in de leer en kwamen zo in de ambachtelijke sfeer te-
recht. Misschien is het minoraatsrecht er indirect mede de oorzaak van dat zo-
veel jonge mannen in buitenlandse legers terecht kwamen. In ieder geval heeft
dit recht in Bern ervoor gezorgd, dat er een landbouw en veeteelt bleef bestaan
op een schaal die voldoende van omvang was om per boerderij ruimschoots
in het onderhoud van de bewoners te kunnen blijven voldoen. In het kanton
Wallis bestond dit recht niet en de herhaalde verkaveling betekende daar dan
ook gestage verarming c.q. verkeutering van de landbevolking, in tegenstelling
hiertoe is Bern steeds een welvarend kanton gebleven.

Heraldiek

Familiewapens worden in Zwitserland, de republiek bij uitstek, in tegenstelling
tot hetgeen men zou verwachten, zeer veel gebruikt. Vrijwel iedere familie voert
daadwerkelijk een wapen. Bij zeer velen hangt het familiewapen in al zijn kleu-
renpracht, gebrandschilderd in glas-in-lood, voor de ramen.

De onderzoeker vindt familiewapens terug in de staatsarchieven. Voorzover
bekend houdt elk kantonaal staatsarchief een collectie bij van familiewapens.
In Bern is die collectie heel netjes bijgehouden en verkrijgt men (tegen beta-
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Voorbeeld van een kaart uit de wapencollectie van het Staatsarchiv te Bern.
Op het origineel is het wapen in kleur afgebeeld, dus is een beschrijving overbodig. De beschrij-
ving van het wapen van Schütz von Sumiswald luidt: In rood een gouden kruisboog met een op-
hangring en een spanner van zilver; aan weerszijden vergezeld van een gouden 6-puntige ster.
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ling!) de gevraagde gegevens met een copie van het desbetreffende fiche. Daar-
op staat het wapen, met kleuraanduiding, bronvermelding, familienaam en
„Heimatort" vermeld.

Het is de auteur gebleken, dat deze collectie niet volledig is. Hoe kan het ook
anders zal men zeggen. Als men er niet in slaagt het wapen van een familie via
het staatsarchief te achterhalen, dan zijn er in de „Burgerbibliothek" te Bern
een aantal wapenboeken te raadplegen, waarvan de inhoud kennelijk niet of
niet volledig is verwerkt in de zoeven genoemde verzameling. Als belangrijkste
noemen we hier de wapenboeken van „Gatschet" en van „Stettler". In 1932
verscheen een prachtig uitgevoerd wapenboek met alle wapens van de burgers
van de stad Bern. Van alle wapens is slechts het schild, maar dan wel in kleur
afgebeeld.

Veel families die tegenwoordig het burgerrecht van de stad Bern bezitten
kwamen van elders, zodat dit werk ook van waarde is voor hen die families van
buiten Bern bestuderen.

Vroeger, dat wil zeggen voornamelijk in de late zeventiende en de hele acht-
tiende eeuw tot in de negentiende eeuw toe, bestond het gebruik, dat men el-
kaar bij bijzondere gelegenheden een ruitje ten geschenke gaf waarop ofwel in
kleur dan wel gegraveerd het wapen van de begunstigde vaak met naam en toe-
naam, en meestal vergezeld van een toepasselijke spreuk, was aangebracht. Er
bestaan, met name in de historische musea, grote collecties van deze oude
„Wappenscheiben", die samen met de daarover geschreven boeken een uiterst
waardevolle genealogische en heraldische bron vormen.

Nog iets over het gebruik van familiewapens. Door het veelvuldig gebruik
van wapens komt het voor, dat men in een en hetzelfde geslacht verschillende
wapens aantreft.

Waar bij ons in Nederland de helmtekens allengs een vast karakter hebben
gekregen, is dit in Zwitserland veel minder het geval, met name niet bij de boe-
renfamilies. Heel vaak gebruikt men slechts een schild. Soms, en dat is typisch
voor Zwitserland, treft men zegels aan met een schild gedekt door een hoed
in de vorm van een „Statson".

Evenals bij ons in Nederland worden nog steeds nieuwe wapens ontworpen
en aangenomen. Een registratiemogelijkheid bestaat in Zwitserland echter
niet. Een tweetal lezenswaardige artikelen onder de titel „Das Wappen auf de
Lande" door Christian Lerch treft men aan in Berner Zeitschrift für Geschich-
te und Heimatkunde jaargang 1939.

Met het voorgaande is getracht een beeld te geven van de vele mogelijkheden
voor de onderzoeker. In dit beperkte bestek is het niet mogelijk ook maar
enigszins volledig te zijn. Aan de sociale structuur van het Zwitserse volk, die
veel minder gelaagd is dan de onze, en aan een onderwerp als b.v. de adel, kon
geen aandacht worden besteed. Met de hierna toegevoegde literatuurlijst is ge-
poogd de geinteresseerde onderzoeker wat verder op weg te helpen.

C. E. G. TEN HOUTE DE LANGE
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OOSTENRIJKSE „ADEL", „ADEL" IN OOSTENRIJK

Steller dezes heeft, sedert hij omstreeks 1930 de eerste schreden op het doorni-
ge pad der genealogie heeft gezet, ervaren, dat de meeste genealogen zich ei-
genlijk uitsluitend voor het eigen onderzoek interesseren. Zodoende heeft hij
over zijn eigen resultaten en problemen niets gepubliceerd en er alleen over ge-
sproken en gecorrespondeerd met familieleden en een kleine kring van bevrien-
de genealogen. Ook in deze bijdrage zal hij zijn eigen kwartieren alleen ter-
loops en illustratief ter sprake brengen.

Onze kwartierstaten zijn feitelijk onwrikbaar vastgelegd door de omstandig-
heden, die bij onze geboorte het kader vormen. Ons onderzoek kan daar niets
aan toe- of afdoen. Wel kunnen foute conclusies en vergissingen, mede op ba-
sis van veronderstellingen, ons op een dwaalspoor leiden. Ook hieromtrent in
deze bijdrage een eigen ervaring.

De Vrije en Hanzestad Hamburg bleef, ondanks het feitelijk verlies van haar
souvereiniteit in 1868, toen haar eigen vlag op de wereldzeeën werd gestreken
en de Senaat haar diplomatieke vertegenwoordigingen moest sluiten en tenslot-
te in 1881 haar afzonderlijke tolgebied ook nog moest opgeven, desalniettemin
tot Wereldoorlog I de schijn van onafhankelijkheid binnen het Duitse Keizer-
rijk koesteren.

In deze sfeer waren de consulaire vertegenwoordigers voor hun sociale con-
tacten meestal op elkaar aangewezen. Vandaar dat de vader van steller dezes
als jong Nederlands Viceconsul dikwijls te gast was aan de Jungfernstieg, waar
destijds de Consul-Generaal van Oostenrijk-Hongarije met zijn gezin woonde.
Hij leerde daar ook diens dochter kennen en vandaar dat in juli 1911 de ouders
van steller dezes in het huwelijk traden: de Nederlandse en protestantse Vice-
consul met de rooms-katholieke dochter van de Oostenrij kshongaarse Consul-
Generaal.

Voor de kwartierstaat betekende dat een Nederlandse helft en een
Oostenrij ks-Hongaarse helft, die dankzij de internationale contacten van ons
eigen land via de handel te land en ter zee en het veelvolkerencomplex van de
Donaumonarchie vrij snel buiten Nederlandse en Oostenrijkse ook vele kwar-
tieren van elders gaan opleveren.

Over de Nederlandse kant zal hier verder gezwegen worden, voor de Oosten-
rijkse kant betekende de afkomst van moederszijde in eerste instantie een start
binnen de adel van de Donaumonarchie, waarmee ook de bijdrage zelf over
deze Oostenrijkse „ADEL" en de „adel" in Oostenrijk begint.

Het Habsburgse Huis (sedert Maria Theresia: Habsburg-Lotharingen) heeft in
de vier eeuwen (1519-1918) dat er sprake was van een Oostenrijkse „staat" er
steeds naar gestreefd een dynastiegetrouwe achterban te verwerven.

Eén van de middelen daartoe was de zogenaamde „adelspolitiek". Door
naast de ook elders gepraktiseerde toekenning van hogere titels aan al bestaan-
de adelsgeslachten en het tevreden stellen van buitenlanders door erkenning
van hun titels, vooral ook velen van eenvoudige, niet-adellijke herkomst veel-
vuldig tot de adelstand te verheffen, trachtte men hen als trouwe dienaren aan
de dynastie te binden, met een bijna 400-jarig succes.
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Daarom telde de Donaumonarchie in verhouding tot andere Europese lan-
den onder haar onderdanen een zeer hoog percentage families, die geacht wer-
den tot de „adel" te behoren. De juiste aantallen zijn niet bekend, omdat niet
alle gevallen in de registers terug te vinden zijn. De Oesterreichische National-
Encyklopddie van 1838 calculeerde, dat er destijds binnen het Keizerrijk ruim
250.000 volwassen mannen van adel leefden. Gezien het feit dat deze mannen
meestal ook nog een gezin hadden was het aantal adellijke personen nog bedui-
dend groter. Conform de Almanach de Gotha telde de Monarchie toen iets
minder dan 32 miljoen inwoners. Omgerekend betekent dit dat zo'n 1 miljoen
mensen of liefst ruim 3% van de totale bevolking destijds „adellijk" was. De
getallen voor 1918 zijn niet precies bekend, maar er waren toen zo'n 12.000
families, of ruwweg 180.000 personen bij-geadeld, op een bevolking van toen
50 miljoen.

Ter vergelijking: de Nederlanden (Nederland, België en Luxemburg) telden
ten tijde van Koning Willem I, eveneens conform dezelfde Almanach de Gotha
van 1838, samen rond de 61/2 miljoen inwoners in totaal. Volgens De Hoge
Raad van Adel (Geschiedenis en werkzaamheden), Den Haag 1966 (blz. 69/70)
waren er in deze gewesten zo'n 1100 families van adel, hetgeen overeenkomt
met ruw geschat rond de 16.500 adellijke personen, ofwel 0,25% van de totale
bevolking, dus beduidend minder dan de 3% van de Donaumonarchie.

(NB. Steller heeft België en Luxemburg mede erbij genomen, omdat de
adelspolitiek van Willem I zich in eerste instantie vooral daar ontplooid heeft.
Onder zijn regering waren deze gebieden immers één geheel met Noord-
Nederland).

Prof. Jager-Sunstenau (Oesterreichisches Familienarchiv, Bd.I. Neustadt/
Aisch 1963) heeft op basis van de nog aanwezige registraties van de laatste twee
eeuwen, uitgaande van de rond 10.400 adelsverheffingen van personen, die tevo-
ren nog niet tot de adel hadden behoord, een analyse van de herkomst van deze
nieuwgeadelde personen opgesteld:
Zonder beroepsindicatie 14,6%
Met beroepsindicatie 85,4%
waarvan: - militairen 49,5%

- ambtenaren 33,4%
- handel, industrie en bankwezen 12,0%
- kunst en wetenschappen 5,1%

waaruit blijkt dat de Habsburgers ernaar streefden zich van een zo ruim moge-
lijke achterban te verzekeren.

Van Keizerin Maria Theresia is bekend, dat zij complete Hongaarse dorpen,
die haar als koningin hadden gehuldigd „en bloc" in de adelstand verhief*,
met de titel van vitéz, het Hongaars voor held. Beroepsmilitairen konden na

* Ook elders werd deze politiek toegepast in gebieden onder het Habsburgse Huis geweest zijnde,
zoals met name in België. In zijn pocket „Ik maak ook mijn stamboom op" (Hasselt 1970) ver-
meldt Francis Goole (blz. 111), dat België thans rond duizend families telt, die tot de adel behoren,
maar dat slechts een veertigtal van deze geslachten kunnen bogen op een stamreeks, doorlopend
tot in de vroege Middeleeuwen. Hier voegt hij dan daaraan toe: „Doch de overgrote meerderheid
van Belgiës .noblesse' vindt haar oorsprong in de achttiende eeuw, toen keizerin Maria Theresia,
om de Oostenrijkse Nederlanden gunstig te stemmen, kwistig adellijke titels uitdeelde aan groot-
handelaren, industriëlen, bankiers en magistraten".
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een bepaald aantal trouw vervulde dienstjaren een verzoek indienen om gea-
deld te worden, hetgeen veelal ook werd gehonoreerd. Ambtenaren en geld-
schieters werden dikwijls met een wapen of een adelsverheffing beloond voor
bewezen diensten, enz.

Daarnaast waren er echter ook diverse, vooral Hongaarse families, die on-
danks hun oude genealogieën, beslist geen Oostenrijkse adelstitel wensten te
krijgen. Deze Habsburgse adelspolitiek werd tot het bittere einde voortgezet:
zo werd nog op 10/11 november 1918 ten behoeve van de diplomatieke ambte-
naar Ludwig von Callenberg een baronnen-diploma ondertekend door de laat-
ste Keizer, Karel, echt op de valreep, want op 12 november 1918 proclameerde
Karl Renner te Wenen de Republiek!

Heydenreich berekende in zijn Handbuch der praktischen Genealogie (1913),
dat destijds de Weense archieven alleen al gegevens bevatten omtrent meer dan
200.000 adellijke families.

Men zou dus met een variant op een aan Napoleon toegeschreven gezegde,
dat elke soldaat zijn maarschalksstaf in zijn ransel met zich meedroeg, kunnen
stellen, dat elke Oostenrijkse baby in zijn wieg zijn potentiële adelsdiploma al
meekreeg!

Een dergelijke vrij massale adel moet natuurlijk voor de in de adelstand ver-
hevenen naast de titel sec ook op andere wijze aantrekkelijk zijn. Vandaar dat
het systeem ook voorzag in mogelijkheden om deze „oude" resp. in 4 a 5 gene-
raties verworven „nieuwere" adel te demonstreren. Zo was het lidmaatschap
van de Ridderordes als Johanniters, Maltezers en Duitse Orde of voor de Da-
menstiften voor de vrouwen uitsluitend aan personen, die de vereiste Ahnen-
proben konden overleggen, voorbehouden. Op soortgelijke wijze kon men
k.u.k. Kammerer of Sternkreuzordensdame worden. En zo komen we op de
genealogische „waarde" van de adelsbewijzen.

Deze Ahnenproben waren in oudere tijden dikwijls onbetrouwbaar. Zo ver-
meldt Heydenreich, (o.c, Bd II, p. 292) dat een Praagse collectie zelfs unrichti-
ge, ja sogar erdichtete, Stammtafeln und Ahnenproben bevatte. Tegen het einde
van de 17de eeuw werden de Ahnenproben aan striktere regels onderworpen
en ten tijde van het Keizerrijk Oostenrijk (1804-1918) zijn ze vrijwel steeds
betrouwbaar en daardoor ook een goede genealogische bron, vooral wanneer
alle gewaarmerkte afschriften van doopbewijzen en huwelijksacten nog in de
bewuste archiefdossiers aanwezig zijn. Omdat nogal eens deze bewijsstukken
achteraf aan de kandidaten werden teruggegeven, zijn in het archief vaak alleen
nog de zogenaamde mantelstukken (rekest, benoemingsconcept, kwartierstaat)
aanwezig. Deze kwartierstaten geven meestal uitsluitend namen, zonder data
of plaatsen, omdat die immers in de begeleidende Deduction en in de afschrif-
ten vervat waren.

De betrokkenen moesten in de Ahnenproben bewijzen leveren ter zake van
legitieme geboorten en van het tot de adel (of minstens tot een gelijkwaardige
groep als het Nederlandse patriciaat) behoren van de op de ingeleverde staat
voorkomende personen.

Op de staat moesten bewezen zijn 8 kwartieren van vaderszijde (dus: de
nrs 2, 4-5, 8-11, 16-23) en 4 van moederszijde (dus: nrs 3, 6- 7, 12-15). De
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bewijsstukken voor deze kwartieren werden nagetrokken, waarna de staat -
als men accoord was - werd gewaarmerkt als juist zijnde. Sommige kandida-
ten dienden zelfs volledige staten van 16 kwartieren (t/m 31) in, dus ook de vol-
le 8 van moeders kant; zelfs staten van 32 kwartieren (dus ook 32-63) komen
voor. Dat lijkt, als men zo'n staat, gewaarmerkt en wel, tegenkomt in een ar-
chief heel aardig, maar bedacht moet worden, dat deze extra-kwartieren niet
verlangd en dus vaak ook niet gecontroleerd werden. Extra-kwartieren mogen
dan ook niet als bewezen beschouwd worden, want de waarmerking van de au-
toriteiten geldt uitsluitend voor het verlangde. Er staan in dat soort extra-
kwartieren dan ook vaak ernstige fouten!

Het zal de lezer duidelijk zijn, dat de Oostenrijkse adel uit vogels van zeer
verschillende pluimage gerecruteerd werd en dat, bij dieper genealogisch spit-
werk, zeker bij de lagere adel, men bij heel veel families van „adel" voorouders
van eenvoudiger en niet-adellijke herkomst zal aantreffen. Daardoor krijgt
men de situatie, dat binnen een, op zich adellijke, familie lang niet iedere gene-
ratie zich een specifieke status als „k.u.k. Kammerer" o.i.d. kon verwerven: we-
gens niet- of jong-adellijke huwelijken binnen de verlangde 8/4 kwartieren
konden immers niet altijd de „juiste" staten worden overlegd.

Dit zullen we aan de hand van een praktijkvoorbeeld verduidelijken: (n.a.
= niet-adellijk; j.a. = jong-adellijk (pas deze generatie of de generatie daar-
voor); a = adellijk)

4-

2. Wladimir

1- Hugo
5. Pauline

6. Janos
3. Carolina

8. Josef 16. Jakob Graf Logothetti
17. Katharina d'Imbault

9. Esther 18. Aloys-Emmerich Freiherr
v. Locella
19. Maria Heijligers v.d.
Voort

10. Emanuel 20. Joseph Freiherr v. Bar-
tenstein
21. Antonia Freiin Buol v.
Wischenau

11. Elisabetha 22. Franz de Paula Frh.
Roden v. Hirzenau
23. Eleonora Graf in Troyer

12. Adam Graf Nemes de Hidvég
13. Jozéfa Freiin Bornemisza de Kdszon

7. Carolina 14. Anton Graf Berchtóldt
15. Maria Huszdr de Szent-Kerészt

Op de bijgaande foto is duidelijk te zien, dat de nrs 24-31 ontbreken. Die wer-
den immers niet verlangd. Voor de (niet-gegeven noch verlangde) generatie
32-63 geldt:
32-33: a., maar niet bewijsbaar; 34-35: a?; 36-37: a., zie volgend geval;
38-39: n.a., patriciaat; 40-41: a; 42-43: a; 44-45: a; 46-47: a; 48-49: a;
50-51: a; 52-53: a, 53 onzeker; 54-55: a; 56-57: a; 58-59: a; 60-61: a;
62-63: a. Vrouw van 1: j.a.
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Ten aanzien van de in de staat vermelde personen kan nog nader worden op-
gemerkt:

1. Hugo GrafLogothetti, de kandidaat in kwestie, kon in 1895 k.u.k. Kammerer
worden, aangezien men Maria H.v.d.V. (19) als behorend tot het Brussels
patriciaat en Katharina d'Imb. (17) tot een van origine Franse gelijk-

Oesterreichisches Staatsarchiv Wien: Abt, Haus-, Hof- und Staatsarchiv: Ehem.
Oberstkammereramt, A.G. 18, Kammerer-Ahnenproben, Band V, Taf. 44.
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waardige familie, aan adel gelijk achtte. Deze familie fungeerde al 60 ja-
ren in Moldavië.

2. Wladimir Graf Logothetti kon nog niet voor een dergelijke status in aan-
merking komen, gezien het reeds, vermelde m.b.t. nrs 32-39. nrs 32-35
voldeden immers niet aan de normen. Voor de kwartieren nrs 8, 9, 16, 17,
18, 19 geldt uiteraard hetzelfde: ook zij kwamen voor dergelijke funkties
niet in aanmerking.

5. Pauline Freiin von Bartenstein kwam weliswaar uit een duidelijk adellijke
familie: de nrs 40-43, maar ook de nrs 80-87 (verlangde 8 vaderszijde),
voldeden alle aan de gestelde normen; haar broer werd inderdaad „k.k.
Kammerer". Zijzelf kon echter geen „Sternkreuzordensdame" worden,
omdat ze gehuwd was met een man, die zelf geen „k.k. Kammerer" kon
worden. Een dame, die vóór haar huwelijk al Sternkr.O.D. was, maar huw-
de, als Pauline gedaan had, moest zelfs als zodanig ontslag nemen. Voor
de heren gold dit echter niet. Een klein stukje vrouwendiscriminatie dus!

10. Emanuel Freiherr von Bartenstein kon zelf geen k.k. Kammerer worden,
omdat in de generatie van de nrs 160 en volgende bij hem enkele voorou-
ders burgerlijk (niet-patriciaat) of niet-bewijsbaar waren. Hetzelfde geldt
uiteraard ook voor 20 en 21.

11. Elisabetha Freiin Roden von Hirzenau kon zelf wèl St.kr.O.D. worden,
maar mocht het niet worden om dezelfde reden als bij nr. 5.

22. Franz de Paula Freiherr Roden von Hirzenau was k.k. Kammerer, omdat
de nrs 44-45, 88-91, 176-183 en 352-359 alle aan de gestelde normen
voldeden.

23. Eleonora Graf in Troyer was Sternkreuzordensdame, omdat èn zijzelf aan
de normen voldeed, èn haar man dat ook deed.

3. Carolina Graf in Nemes de Hidvég. Voor haar geldt dezelfde als voor 5 en
11: zelf was ze „adellijk genoeg", maar haar man niet, dus mocht ze geen
St.O.D. worden.

6 en 7: het echtpaar Jdnos Graf Nemes de Hidvég & Carolina Graf in Berch-
tóldt voldeed geheel aan de normen van de adeldom. Zowel hij was k.k.
Kammerer, als zij was Sternkreuzordensdame.

12. Adam Graf Nemes de Hidvég kwam wel in aanmerking, maar overleed
nog vóór hij de status kon aanvragen.

13. Jozéfa Freiin Bornemisza de Kaszon was Sternkreuzordensdame, omdat
zij qua afkomst voldoende adellijk was, en ook haar man in aanmerking
gekomen zou zijn, ware hij niet jong overleden.

7 14-15: Carolina Grafin Berchtóldt, Anton Graf Berchtóldt & Maria Hus-
zdr de Szent-Kerészt waren alle drie adellijk genoeg. Moeder en dochter
waren beide St.O.D., vader was k.k. Kammerer.

NB.: de afkorting k.k. (kaiserlich-königlich) werd na de Ausgleich van 1867
met Hongarije voor de Dubbelmonarchie gewijzigd in „k.u.k." (kaiserlich und
königlich), omdat Hongarije in de Dubbelmonarchie een gelijkwaardige posi-
tie kreeg aan Oostenrijk.

De kinderen van 1 zouden, bij het voortbestaan van het rijk, een soortgelijke
status niet gekregen hebben, omdat de vrouw van 1, Frieda Freiin Zwiedinek
von Südenhorst, uit een jong-adellijke familie kwam: grootvader was in 1854
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Sti Q\'Xojccfl'cni Jan'e/lf'Uti f

Uitnodiging gericht aan Hugo Graf Logothetti (*2.10.1852, V.8.1918) om zich bij het Oberstkam-
meramf' te Wenen te vervoegen op 14 september 1895, ten einde te worden beëdigd als nieuwbe-
noemde „k.u.k. Kammerer" (ex voormalig familiearchief).
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geadeld. Afgezien daarvan telden haar kwartieren hoofdzakelijk niet-adellijke
en niet-patricische voorouders, tot zelfs gewone handwerkslui toe. Naar Ne-
derlandse maatstaven nu niet bepaald was je je bij „adel" voorstelt, maar in
Oostenrijk, waar de voormalige ganzenhoeder August Lederer eenmaal als in-
dustrieel tot welstand gekomen, zich na 21-2-1778 Freiherr von Lederer mocht
noemen, volstrekt normaal. Om het zijsprongetje buiten de kwartierstaat af
te maken: de familie von Lederer kreeg in 1845 (22 nov.) Standesbesserung,
waarna ze zich mochten noemen Freiherr von Lederer-Trattnern (vgl. Freiherr-
liches Taschenb., Gotha 1941; Gall, Oesterr. Wappenk., Wien 1977, p. 361).

Na dit ingewikkelde verhaal over de Ahnenproben zal duidelijk zijn, waar-
óm de autoriteiten ze vroegen. Hoewel er uiteraard zoals destijds gebruike-
lijk, vaak verstandshuwelijken gesloten werden, kwamen huwelijken met men-
sen van lagere geboorte of met voorouders binnen deze 8-4 kwartieren die
niet-adellijk waren bijzonder vaak voor. Reden, waarom de Oostenrijkse adel
met name in gebieden als Pruisen met een streng-afgesloten adelskaste betiteld
werd als Operettenadel. Uit ons voorbeeld blijkt ook nog iets anders, nl. dat
deze „Oostenrijkers" ook in geografisch opzicht een zeer verschillende achter-
grond hadden. Daarvoor nog even de 16-31-reeks: Logothetti (16), Grieken uit
de Ionische eilanden; d'Imbault (17), Fransen, al generaties lang in de Levant,
gehuwd met Moldaviërs; Locella (18), Italianen; Heyligers van der Voort (19),
uit Belgisch Brabant; Bartenstein (20), Oostenrijkers uit de Elzas afkomstig;
Buol von Wischenau (21), Oostenrijkers uit het Zwitserse afkomstig; Roden
von Hirzenau (22), Duitstalige Moraviërs; Troyer (23), Tirolers; Nemes (24) en
Miske de Magyar-Csesztve (25), Hongaren; Bornemisza de Kdszon (26), Hon-
garen; Pdlffy ab Erdöd (27), Hongaren (waarvan uitsluitend de mannelijke lijn
Hongaars was, de dames kwamen vrijwel steeds uit West-Europa); Berch-
tóldt & Reviczky (28-29), Hongaren uit Slowakije; Huszar & Majltah de Szék-
hely (30-31), Hongaren uit het Zevenburgse. Nóg wat eerder: van Zweden tot
Portugal, van Ierland tot de Levant.

Soortgelijke afstammingen vindt men bij vele van dergelijke families uit dit
gebied. Bovendien is de variatie beslist niet alleen geografisch gericht, maar
ook naar gezindte: naast Rooms-Katholieken treft men bijvoorbeeld (vooral in
Oostenrijk:) Lutheranen en (vooral in Hongarije:) Calvinisten aan. Grieken en
Moldaviërs zijn nogal eens Grieks-Orthodox of Russisch-Orthodox, enz.

Bij een veelheid van niet-adellijke afstamming binnen de „adel" treft men
uiteraard ook alle rangen en standen van de maatschappij aan binnen de kwar-
tierstaten.

Dat dergelijke kwartierstaten voor de nodige puzzels zorgen, is vanzelfspre-
kend. Daarom nu, aansluitend aan nummers 18 en 19 uit het voorgaande voor-
beeld ter illustratie een geval, hoe men - uitgaande van de „normale" grote
spreiding in geographisch opzicht - op een dwaalspoor kan geraken, terwijl
de oplossing van het probleem achteraf heel simpel bleek te zijn.

Aloys Emmerich (of voluit: Aloysius Emericus Bartholomaeus Baptista
Mansuetus) Freyherr von Locella werd te Wenen gedoopt op 4 september 1733,
alwaar hij vlak na Kerstmis (nl. 27 december) 1800 overleed, een weduwe en
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slechts één kind, zijn kort daarvoor op 17 februari 1800 gehuwde dochter nala-
tende.

Hij begon nog tijdens zijn studie in de klassieke talen met publiceren en
werd destijds als een autoriteit, met name op de schrijver Xenophon, hierom-
trent beschouwd. In Oostenrijkse staatsdienst werkzaam in de wereld van het
boek reisde hij veel rond in heel West- en Midden-Europa. Zoals vele klassici
uit zijn tijd had hij - naar de maatstaven van toen gemeten - modernere
ideëen, waarvan enige door hem weergegeven werden in een polemisch ge-
schriftje, uit 1760 van zijn hand (echter alleen onder zijn initialen M. Ie Bar.
de Loc. uitgegeven, aangezien hij in staatsdienst was en zoiets al gauw een aan-
stelling gevaar kon doen lopen) getiteld Essai sur la necessité de conférer les
emplois selon les talens, waarvan een tweede - door hem ongewenste - druk
in 1763 te Wenen verscheen, terwijl hijzelf op dat moment (1762-1763) om za-
kelijke redenen te Londen verbleef. In het licht van deze vrij ambulante le-
vensloop werd vermoed, dat hij zijn echtgenote, waarvan bekend was, dat ze
uit de Nederlanden stamde, elders had leren kennen en ook buiten Oostenrijk,
wellicht op weg-van of naar Londen, waar hij nogal eens vertoefde, gehuwd
had. Een andere plaats, waar hij uit hoofde van zijn klassieke taalkunde-
interesses vaak was, was Leipzig. In die tijd begonnen in beide plaatsen resp.
de Oxford Classical Text- en Teubner-series langzaamaan van de grond te ko-
men, gedeeltelijk nog niet in hun in de vorige eeuw zo bekende vorm, reden,
waarom vooraanstaande klassici in die tijd zich geregeld in deze plaatsen ver-
toonden (Overigens zijn beide series nog heden ten dage toonaangevend voor
de klassieke talen-uitgaves, zozeer zelfs, dat de eindexameneisen op het VWO
bij ons berekend worden als: 100 pagina's Latijn en 100 pagina's Grieks in de
loop van het schoolleven te lezen; 1 pagina = 1 Oxford Classical Tejtf-pagina,
in de wandeling als OCT aangeduid).

De huwelijksakte van Aloys met zijn echtgenote Maria Heyligers van der
Voort viel uiteraard ook binnen de door Hugo Logothetti (nr 1 op de staat)
over te leggen bewijsstukken.

Helaas bleek na Wereldoorlog II, dat hij in 1895 alle overlegde stukken had
teruggekregen, zodat dus in het Weense archief bij navraag slechts de man-
telstukken aanwezig bleken te zijn. Pas in de herfst van 1985 werd dit stuk via
een omweg verkregen, toen bleek dat een zijtak van de familie ook nog onbe-
kende nakomelingen in Oostenrijk had, te Wels. Deze nakomelingen waren be-
vriend met de huidige echtgenoot van de kleindochter van de kandidaat-k.u.k.
Kammerer van voornoemde staat, „doken" dus a.h.w. na haar huwelijk weer
„op" en bleken zowaar in het bezit van notariële afschriften en soms ook origi-
nele stukken te zijn, ten dele behorende tot de stukken die destijds verplicht
moesten worden overgelegd. Onder deze óók de bewuste huwelijksakte.

Daaruit bleek dat Aloys te Wenen, waar nota bene absoluut niet gezocht was
op grond van de eerder genoemde vermoedens, gehuwd was met Maria Heyli-
gers van der Voort, die daar (hoe is nog onbekend) als weduwe terecht was ge-
komen.

Ook andere gegevens van haar konden worden aangevuld. Maria Catharina
Heyligers van der Voort werd gedoopt 18 juni 1736 te Brussel (parochie Cou-
denberg) als dochter van haar op 17 november 1726 gehuwde ouders Wouter
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(Walterus) Heyligers en Geertruid (Angelina Gertrudis) Medegaels. In eerste
echt huwde ze met een zekere Erasmus Baron de Wolde op 3 december 1751
te Brussel (wederom Coudenberg). Conform akte was hij vaandrig in Nassause
dienst (Inderdaad werd in de naamlijst van het „Regiment Nassau in den Nie-
derlanden" een uit Pommeren geboortige Erasmus von Wolden gevonden, als
soldaat in dienst getreden; de familie von Wolden komt met een stamreeks voor
in het Gothaisches Taschenbuch derAdeligen Hauser, 1904 als een oudere Jun-
kerfamilie, hetgeen echter allerminst gelijkstaat aan een Belgische baron...).

De eigenmachtige Standesbesserung van wijlen haar eerste echtgenoot
smaakte kennelijk naar meer, want geboren als Heyligers en op 15-jarige leef-
tijd onder dezelfde familienaam in het huwelijk getreden, trad Maria op 4 ja-
nuari 1759 als 23-jarige in het huwelijk met Aloys als weduwe Freiin von Wol-
den, geboren Heyligers van der Voort, waarbij deze versie van de mansnaam
de letterlijke Duitse vertaling van de betiteling in de huwelijksakte is.

Te Wenen overleed zij 18 jaar na de dood van haar man op 21 januari 1818,
vrij eenzaam, want haar dochter, haar enige kind, woonde elders.

Haar mans familie, Locella, stamde uit Ligurië uit het Markiezaat Finale
Borgo. Dit gebied werd in 1598 door de Sforza's verkocht aan de Spaanse ko-
ning. Tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1709) was het door de Fran-
sen bezet. In 1709 verkreeg de latere Keizer Karel VI het als „moderator",
waarna hij het gebied na de vredestractaten van 1713 aan de Republiek Genua
doorverkocht.

Aloys was een zoon van Benedetto (Benedictus Ioannes) Locella, gedoopt
op 6 mei 1676 in dat gebied te Finale Marina, als zoon van een ambtenaar van
de Spaanse Kroon. Door alle bezitswisselingen van het gebied kwam Benedetto
Locella terecht in het kielzog van de Oostenrijkse Habsburgers.

Al in 1707 was Benedetto in dienst getreden van de latere Keizer Karel VI,
destijds nog pretendent voor Spanje. In diens dienst vervulde hij in Italië en
Oostenrijk diverse functies om uiteindelijk als postreferendaris en secretaris
verbonden te worden aan de Keizerlijke Italiaanse Kanselarij te Wenen.

In 1744 werd hij, onder erkenning van de „oude adel" van zijn geslacht, in
de Boheemse adel opgenomen als „ridder" en verkreeg hij tevens het zoge-
naamde Böhmisches Incolat. Het Incolat was in bepaalde gewesten van de Do-
naumonarchie, zoals hier in Bohemen, nodig om het rechtmatig bezit van leen-
en landgoederen te kunnen verkrijgen.

Hoe Benedetto ook nog baron werd is een haast anekdotisch relaas, dat in
dit verband als typisch „Oostenrijks" en „Italiaans" niet onvermeld dient te
blijven. Behalve de in de kwartierstaat optredende zoon Aloys had Benedetto
ook andere kinderen, waaronder zijn oudste zoon Ernst, geboren in 1723.

Deze Ernst was in dienst van Moravië en zou benoemd worden te Mantua,
waarvoor de Italiaanse Kanselarij het besluit moest gaan verzenden. Ter zake
richtte nu Benedetto d.d. 30 november 1749 een in keurig Italiaans opgesteld
rekest aan Keizerin Maria Theresia, met de volgende inhoud (vgl. foto 2):

„Heilige Keizerlijke en Koninklijke Majesteit.

Aangezien het Uwe H.K.K.M. heeft behaagd mijn eerstgeboren zoon
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Raadsheer Ernesto de Locella, nu dienende bij het Koninklijk Gerechtshof
voor Moravië, te benoemen tot Thesaurier (Questore) en Hoofdinspecteur
(Sopra Intendente) bij de Militaire Rekenkamer (Contribuzionale Militare)
van het Hertogdom Mantua, zulks op voordracht van de Gouveneur van
Milaan, Generaal Graaf Pallavicini, waarbij deze hem in zijn aan Uwe
Majesteit gericht rapport heeft gekwalificeerd met de titel van baron, in de
veronderstelling verkerende, dat hij zich reeds in deze rang en die titel
mocht verheugen; zo is het mij natuurlijk niet geoorloofd om tot expeditie
over te gaan en daarin mijn zoon te vermelden met het predicaat van ba-
ron, tenzij Uwe Majesteit, uit hoofde van clementie en hoogste genade,
alsmede wegens Uw eigen minzaam gemoed, het in dit geval zou mogen
behagen, mij voordien te onderscheiden met de titel van baron voor Uw
Oostenrijks-Lombardije, ook conform de wetten van het land en zulks uit
vrije en minzame verlening, gelijk deze genadiglijk en royaal is toegepast
ten aanzien van mijn voorouders, ook in hogere mate, te meer ik U
daarom zeer onderdanig smeek, omdat reeds op dit uur de publicatie van
de nieuwe ambtelijke staat voor Mantua lopende is, in welke mijn gezegde
zoon wordt aangekondigd met de titel van baron; daarenboven heb in in
37 jaren onafgebroken aan het Hof mijn bescheiden diensten in diverse
functies gedurende verscheidene jaren geleverd, en desondanks nog nimmer
een dergelijke waardigheid geambieerd, behoudens dan die welke al
genoten werd door mijn voorouders in hun rang; ik leg mij neder aan de
voeten van Uwe Majesteit en blijf met de meeste nederigheid, van Uwe
H.K.K.M.,

deemoedigste en trouwste dienaar en
onderdaan,

Benedetto di Locella m.pr."

Dit rekest werd met een begeleidend en aanvullend rapport door de betrokken
functionaris Graaf Cervellon d.d. 20 december 1749 aan de Keizerin voorge-
legd, die, kennelijk voor de argumenten en de situatie gevoelig, in de marge
haar eigenhandigeplacet neerschreef. Zodoende werd nog diezelfde dag het di-
ploma uitgevaardigd, waarbij deze Benedetto en zijn nageslacht werden begif-
tigd met de titel van Lombardisch Barone. Men krijgt het onbewijsbare gevoel,
dat de betrokken Italianen de zaak tevoren al min of meer onder elkaar hadden
bekokstoofd... Enfin, zó kon men ook „Baron" worden!

Afsluitend verwierf deze Benedetto nog de voor heel het rijk geldende
oesterreichisch-erblandische Freiherrenstand in 1764. Bij deze verlening was de
gebruikelijke lijst gevoegd van de instanties, die daarvan in kennis dienden te
worden gesteld, alsmede een rapport van Baron Bartenstein, Vice-Kanselier
voor Bohemen, omtrent de door Locella verzochte Tax-Nachsicht oder Redu-
cierung. Ditmaal ging de vlieger niet op: Keizerin Maria-Theresia was een zui-
nige huisvrouw en besliste afwijzend (foto 3); in de marge staat door haar bij-
geschreven ja wan er die ganze tax zahlet anderst nicht, M. Boter bij de vis dus:
hij kan zijn diploma krijgen, mits hij de (inderdaad hoge) rechten volledig be-
taalt, anders gaat 't feest niet door.
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Waarom deze voorbeelden? Er werd buiten Oostenrijk-Hongarije altijd tegen
de adel opgezien, die over het algemeen dan ook een kleine kaste vormde. Dit
praktijkvoorbeeld geeft aan hoe de adelspolitiek in Oostenrijk-Hongarije
werkte èn het toont een aardig beeld van de veelzijdige herkomst van families
uit dat gebied.

Volledigheidshalve dient nog te worden opgemerkt, dat ondanks de zeer tal-
rijke Brief adel, die haar niet-oorspronkelijk adeldom aan Keizerlijke diploma's
ontleende, de Donaumonarchie daarnaast ook een vrij talrijk aantal families
telde, die reeds in de vroege Middeleeuwen tot de adellijke geslachten behoor-
den en die men derhalve „Oeradel" noemt.

Enkele van deze geslachten zijn afkomstig uit andere - niet-Oostenrijkse -
delen van het rijk, soms ook uit andere landen van Europa. Deze geslachten
buiten beschouwing latende, kunnen we onder de thans nog bloeiende geslach-
ten uit - ook nu nog - Oostenrijkse gewesten o.a. noemen:
- Geslachten, die later wegens hun grote invloed door de Keizers tot Reichs-

fürsten van het Heilige Roomse Rijk verheven werden, vaak geslachten van
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gelijke (ebenbürtigé), (of soms zelfs hogere) afkomst als de Habsburgers
zelf: Dietrichstein (uit Karinthië), Harrach (Opperoostenrijk), Kuefstein
(Tirol), Starhemberg (Opperoostenrijk), Thun (Tirol), Trautmannsdorf
(Stiermarken).
Tot deze groep behoort feitelijk ook het huis Liechtenstein, een geval op
zichzelf, want zij slaagden er als enige Reichsfürsten in om ook feitelijk als
Fürst te regeren, niet meer onderworpen aan het oesterreichische Regiment,
waarbij ze het zo goed deden, dat zij nog heden ten dage rechtens en feite-
lijk souverein zijn als regerend huis van het Fürstentum Liechtenstein.

- Minder belangrijke geslachten van de oeradel, die later graven, Reichsgra-
fen, werden:
Abensberg-Traun (Opperoostenrijk), Brandis (Tirol), Breuner (Stiermar-
ken), Firmian (Tirol), Hardegg (Stiermarken), Herberstein (Stiermarken),
Khuen von Belasi (Tirol), Kuenburg (Karinthië), Lamberg (Karinthië; er
was een Vorstelijke tak, maar die is uitgestorven), Pötting-Persing (Neder-
oostenrijk), Saurau (Stiermarken), Spauer-Flavon (Tirol), Stubenberg
(Stiermarken), Wolkenstein (Tirol).

- Sommige oeradellijke geslachten, vooral in Stiermarken en Karinthië, wei-
gerden in eerste instantie hun „oeradellijke positie" in te ruilen voor een
door Habsburgers verleende titel, ook al betekende dit eventueel een uitslui-
ting van directe invloed binnen het Reichsregiment, het rijksbestuur. Tij-
dens de Reformatie vinden we met name binnen deze families veel Calvi-
nisten en Lutheranen; vele leden van dergelijke families treffen we vooral
ook buiten de strikt Oostenrijkse gebieden aan in overlijdensregisters e.d.,
hoewel ze zeker niet verbannen waren. Déze oeradellijke geslachten werden
later vaak toch nog „baronnen", Reichsfreiherren. Eén van de bekendste
voorbeelden is het oeradels-geslacht Teuffenbach uit Stiermarken.

Hoewel deze Zte/c/is-titulatuur in principe bedoeld was om de ebenbürtigé oer-
adel a.h.w. zoet te houden en te onderscheiden van de briefadel, was het voor
bijzonder invloedrijke en verdienstelijke briefadels-families bij tijd en wijle
ook mogelijk om tot deze stand door te dringen. Een bekend voorbeeld hier-
van zijn de Fürsten Fugger, nog steeds in het bezit van een van de grotere ban-
ken in Zuid-Duitsland, die voor ze als financiers tot het patriciaat van Augs-
buren gingen behoren van huis uit wevers en boeren waren. Onder Keizer Karel
V draaide de Rijkseconomie hoofdzakelijk op hun goedgunstigheid m.b.t. de af-
lossing (en herhaaldelijke kwijtschelding) van reusachtige leningen. Een mooi
voorbeeld: omdat zijn tegenspeler Frans I van Frankrijk het geld bij bakken tege-
lijk aan de Keurvorsten uitdeelde bij wijze van smeergeld, kon Karel V bij het
gevecht om de Duitse Keizerskroon niets anders doen dan nóg meer geld uitde-
len. Uiteindelijk bedroeg de totale uitgave voor het kopen van stemmen voor Ka-
rel ruim 850.000 goudguldens, een bedrag, dat nu in de miljarden zou lopen. Van
het totaal werd alleen door Jakob Fugger II, de zoon van de stichter van het ban-
kiershuis, al 543.000 goudguldens voorgeschoten... (vgl. Propyleen Geschichte
Europas I, pp. 222-228; uitgave Ullstein 1982). Het zal duidelijk zijn, dat men
een dergelijke familie bij het verlenen van adelstitels moeilijk kon negeren, ook
al dateerde hun „oeradel" eerst van 1511...
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Binnen deze Oostenrijkse oeradel kwam het - zulks in tegenstelling tot bijv.
Pruisen - niet tot een echte „kaste-vorming". Derhalve komt men ook in
kwartierstaten van niet tot deze oeradel behorende, ja zelfs überhaupt niet-
adellijke families, kwartieren tegen, die tot deze oude geslachten behoren.

Alleen in Hongarije en later in Galicië en Lodomerië had men een echte
adelskaste als in Pruisen, mede een oorzaak van de talrijke conflicten tussen
deze Hongaren en het huis Habsburg (in 1843 behoorde in Hongarije 5% van
de bevolking tot de adel!).

Wel is er in plaats van de vorming van een gesloten „adelsstand" sprake van
een doelbewuste vorming van een „achterban", trouw aan Keizer en Rijk, die
- mede gezien de vele geadelde homines novi - niet als een bijzondere
„stand" werd aangevoeld. Voor een dermate vergaande kortsluiting tussen adel
en (adellijke of adelsgetrouwe) geestelijkheid enerzijds en burgerstand ander-
zijds als in Frankrijk in 1789 bleef het Habsburgse rijk dan ook behoed. Niet
een scherpe „klassenstrijd", waarvoor het klimaat binnen de Oostenrijkse
Rijkshelft ontbrak, maar revoluties en oorlogen op basis van ontwakend natio-
nalisme van diverse volkeren maakten eind 19de/begin 20ste eeuw een eind aan
de Donaumonarchie. Ook de afschaffing van de adel binnen de nieuwe Repu-
bliek was daarvan een vrijwel onvermijdelijk uitvloeisel, want mèt het wegval-
len van het Keizerhuis en de daarmee samenhangende totale staatsstructuur
viel ook de bestaansreden van de adel in haar oude vorm weg*. Voor de adels-
families zou nog een extra-probleem gaan vormen, dat zeer vele families bezit-
tingen over het hele rijk hadden, vaak niet eens erg omvangrijk, maar wèl ver-
spreid. Zo werd, wat ooit een voordeel geweest was binnen de
Donaumonarchie, een nadeel binnen de vele republiekjes die de erfenis van het
uitelkaarvallen van die monarchie waren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de
Bondsrepubliek waar de Junkerstand ook na haar exilering naar West-
Duitsland een factor van betekenis gebleven is (men denke bijv. aan Klaus von
Dohnanyi, de Eerste Burgemeester (SPD) van Hamburg, of de voormalige
minister voor sociale zaken van Sleeswijk-Holstein (CDU), Ursula Grafin
Brockdorff), speelt de - immers Habsburg-gebonden - adel in Oostenrijk
geen rol meer. Alleen in Hongarije, waar wèl een adelskaste was, bleef de adel,
in ieder geval vóór Wereldoorlog II, het gezicht van het land bepalen, of het
nu ging om de communistische Radenrepubliek van 1918-1919, waarvan
Graaf Karolyi de voorloper was, of om haar niet-communistische opvolgster,
waar men binnen de verschillende kabinetten steeds weer personen van Hon-
gaarse adel aantrof.

•* Na Wereldoorlog I circuleerde in ruime kring in het nu republikeinse Oostenrijk het verhaal, dat
een telg van echte oude „ADEL", in 1919, toen ook het voeren van adellijke titels verboden was,
nieuwe visitekaartjes liet drukken, waarop hij zijn - nu inderdaad titelloze - naam liet vergezel-
len van een daaronder in kleine lettertjes gedrukte zin, luidende: „Geadelt von Karl dem Grossen,
entadelt von Karl Renner". Dit wordt meestal toegeschreven aan (tot 1919 „Fürst zu") Schwarzen-
berg, wiens geslacht (oorspronkelijk Seinsheim geheten) zeer oud is en uit Franken in West-
Duitsland stamde.
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- Handbuch der Historischen Statten Oesterreichs (Kröners Taschenbücher
278/279), Stuttgart 1966/1970 (nieuwe uitgave in voorbereiding) (behandelt
uitsluitend plaatsen binnen het huidige Oostenrijk en Zuid-Tirol, met veel
bibliographische gegevens op elk gebied).

- De betrokken delen van J. Siebmachers Grosses Wappenbuch (binnen de
heruitgave van Raspe en Gessner, Neustadt/Aisch 1966 ev. vooral de
nrs 26-35, die de Donaumonarchie behandelen; kwaliteit en betrouwbaar-
heid van de delen onderling zeer wisselend, afhankelijk van de samenstel-
lers) van het betrokken deel; men dient deze dus kritisch te raadplegen).

- Historische overzichten voor de Oostenrijkse gewesten in de Territorien-
Ploetz, Geschichte der Deutschen Lander, Würzburg (Bd 1, tot ca 1815)
1964, (Bd 2, ca 1815-na 1945) 1971.

- J. J. Mostard, Een familie dient Europa, Europese Bibliotheek, 1963 (een
aardige Oostenrij ks-Habsburgse geschiedenis in het Nederlands).

- Nikolaus von Preradovich, Der Adel in den Herrschaftsgebieten der Deut-
schen Linie des Hauses Habsburg (in: Deutscher Adel 1555-1740,
Darmstadt 1960, pp. 200-215) (een studie over de adel in de Habsburgse
gebieden).

Daarnaast zijn er tal van werken over een of ander bijzonder onderdeel, dat
verband houdt met dit onderwerp. Natuurlijk kan men, meer genealogisch be-
zien, ook met vrucht de diverse jaargangen en jaarboeken van onze Oosten-
rijkse zustervereniging „Adler" (1, Haarhof 4a, A 1010-Wien I) raadplegen, die
over een zeer omvangrijke bibliotheek ter zake beschikt.

H.W. ENGELBRECHT, W.W.K.H. ENGELBRECHT
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Tot slot als toegift nog een origineel diploma voor een „Sternkreuzordensdame", om - honneur
aux dames - ook de dames niet te verwaarlozen. Dit stuk betrof de moeder van de in de bijdrage
(als 23) vermelde „Eleonora Grafin Troyer", namelijk Josepha Grafin Oppersdorff (1726-1782),
die daardoor per 14 september 1746 tot „Sternkreuzordensdame" werd verheven.
„Sternkreuzordensarchiv (Wien): Promotionen, Band III, Nummer 236, dato „14.IX.1746".

WILHELM TELL

Eeuwenlang was men er niet zeker van of de Zwitserse nationale held werkelijk geleefd heeft of
als een legendarische figuur beschouwd moest worden.

Zojuist is in Luzern een boek verschenen van de hand van Arnold Claudio Scharer met als titel:
und es gab TELL doch", waarin de auteur na een studie van ruim 10 jaar tot de conclusie

komt dat Wilhelm Teil wel degelijk geleefd heeft. Hij komt in documenten uit zijn tijd meestal
voor onder de naam Gorkeit (latijn voor handboogmaker, wat zijn beroep was), echter ook wel
als „von Tellikon" (plaatsje nabij Zürich) of afgekort Teil en behoorde tot de gegoede mid-
denstand. Enkele van zijn nakomelingen droegen namen als Armbruster of Bruster, Bünter.

Ook op de familie van landvoogd Gessier gaat de auteur nader in. Het degelijk uitgevoerde boek
bevat talloze illustraties, stamreeks-fragmenten, heraldieke afbeeldingen alsmede kopieën van ou-
de documenten en een uitvoerige bibliografie en bronnenoverzicht van gebezigde oorkonden.

R. MURRAY BAKKER ALBACH
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DA LUTIANO

ONDERZOEK NAAR EEN ITALIAANSE FAMILIE
IN DE NEDERLANDEN IN DE 16e EN 17e EEUW

in !?MtUV„

Het wapen Da Lutiano, van heer Franciscus, zoon van Ludiovicus, zoon van Petrus de Lutiano,
zoals het aanwezig was in de San Lorenzo te Florence (Archivio di Stato te Florence, familiear-
chief Da Lutiano). Dit wapen, dat we ook aantreffen bij M. Smallegange, „Wapenen der edele
en aensienelyke geslachten in het souverain graefschap van Zeeland" afgedrukt bij zijn „Nieuwe
Cronyk van Zeeland", Middelburg 1696, was gevierendeeld met als kleuren azuur en goud (soms
ook vermeld als zilver).

Inleiding

„Voorts heeft dit Eylandt van Zuydbevelandt verscheyden schoone dorpen ende
heerlijckheden, onder welcke het lustichste ende vernaemste is Elffdijck,
meestendeels toebehoorende Frederick de Pierre Lutian, Florentijn, waer uyt
blijckt dat over al volck van de Italiaensche natie ghevonden wordt".

Dit schreef Luigi Guicciardini in zijn „Descrittione di tutti Paesi Bassi", die
in 1567 te Antwerpen verscheen1. Met „Elffdijck" bedoelde hij Ellewoutsdijk,
een dorpje in het uiterste zuiden van Zuid-Beveland; met Frederick de Pierre
Lutian Frederik (zoon) van Petro de Lutiano2.
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Velen die in hun Zeeuwse kwartieren de naam Minnaard aantreffen, komen
via deze familie terecht bij de intrigerende naam Da Lutiano. Zo ook de heer
E. B. G. Lokerse te Rijswijk, de heer A. J. Witte te Kapelle en de schrijfster van
dit artikel.

In sept. 1980 ontmoetten zij elkaar op een kontaktdag van de afdeling Zee-
land van de NGV en begonnen zij aan een onderzoek naar de Da Lutiano's,
dat tot op heden voortduurt en waarvan zij toen niet konden vermoeden dat
het een zodanige lawine van gegevens zou opleveren, dat te zijner tijd een af-
zonderlijke publikatie aan deze Italiaanse familie gewijd kan worden.

Dit artikel beoogt een indruk te geven van de mogelijkheden van onderzoek
naar Italiaanse voorouders vanuit Nederland, aan de hand van de resultaten
van ons Da-Lutiano-onderzoek, zonder dat overigens op de vele interessante
details ingegaan kan worden.

Daartoe zal eerst een indruk gegeven worden van de resultaten van vooraf-
gaand en deels gelijktijdig onderzoek in Nederlandse en Belgische archieven.

Zoals gezegd komt men terecht bij de Da Lutiano's via het geslacht Min-
naard. In 16213 trouwde „mr. Hendrick Minnaert, jm. van Capelle, veltscheer-
der onder Capiteyn Potey" met „Catherijne de Luciano, jd. van der Goes".

Het geslacht stierf nog in dezelfde eeuw in mannelijke lijn uit. De laatste
mannelijke telg, Abram Tommaso da Lutiano, halfbroer van genoemde Cathe-
rijne, overleed te Florence in 1690". De laatste vrouw die de naam Da Lutiano
droeg, was gravin Anna Maria Violante Ubaldini da Lutiano. Zij overleed om-
streeks 17265.

Voor ons onderzoek hebben we drie sporen gevolgd. Het eerste liep naar
Antwerpen, het tweede naar Zeeland (Zuid-Beveland) en het derde uiteraard
naar Italië.

Opmerkelijk is dat deze sporen dooreenlopen in de tijd. Het geslacht was
afkomstig uit Italië, vestigde zich te Antwerpen, kwam van daaruit naar Zee-
land, trok terug naar de Zuidelijke Nederlanden toen het, als R.K. gebleven fa-
milie, na een volledig financieel echec, geen enkele binding meer had met het
Protestantse Noorden en vestigde zich voor een deel tenslotte weer in het va-
derland Italië.

Antwerpen

We komen in Antwerpen terecht, op zoek naar de geboorte van Catherijne (of
Cathelijne) de Lutiano. Haar huwelijksinschrijving te Goes in 1621 spreekt we-
liswaar over haar als „jd. van der Goes", maar zij was alleen gedoopt te Goes
en geboren te Antwerpen, waar zij werd ingeschreven in het doopregister van
de St. Joriskerk op 3.6.16056. Haar vader wordt genoemd:* „Fredick de Luci-
an". Doopgetuige was Catheleyn van den Bogarde.

Onderzoek in het Stadsarchief van Antwerpen leverde meer gegevens op over
Frederik de Lutiano. Begin 16067 trouwde hij als weduwnaar met Maria van
Goorle. Reeds op 17.11.1605 ondertrouwden zij ten huize van de ouders van de
bruid, Sebastiaan van Goorle en Maria van Olmen, gelegen aan de Grote
Markt te Antwerpen, waarbij de akte van huwelijksvoorwaarden werd
opgesteld8. De bruidsschat van Maria van Goorle was behoorlijk: 1000 pond
ineens, de rente van 500 pond en verder „cleedinghe en reedinghen t'heuren

343



Handtekeningen van Frederik de Lutiano (van Everinge), Sebastiaen van Goorle, Marie van Ol-
men en Mari van Goorel (Goorle) onder de akte van huwelijksvoorwaarden van 17.11.1605

houwelijcke". De bruidegom bracht ten huwelijk in zijn „erflicke goederen,
landen en gronden" in Everinge (Zuid-Beveland) en andere parochies gelegen
en zijn roerende goederen die tussen de vier- en vijfduizend pond waard waren.
We mogen stellen dat Frederik „in goeden doen" was, toen nog wel.. . Dat
blijkt ook uit een „bewijs van goed gedrag" uit 1603, opgesteld in het Frans,
op verzoek van „Fredericq Lutsiano, gentilhomme, demeurant au pays de Ter
Goes en Zeelande". Adam van Tuyl en Jacques van den Bogaarde, beide koop-
lieden te Antwerpen, verklaren daarin goede bekenden te zijn van „ . . . Frede-
riq Lutsiano, pour gentilhomme dhonneur, vivant paisiblement sur Ie revenu
de ses biens, de bonne famiele et de la Religion Catholicque Apostolicque Ro-
maine, . . . 9 .

Hij was dus zo welgesteld dat hij kon leven van de opbrengsten van zijn be-
zittingen. We vernemen dan ook nergens iets over een beroep dat hij ooit uitge-
oefend zou hebben.

Bovengenoemd „bewijs van goed gedrag" brengt ons tevens bij de eerste
vrouw van Frederik, van wie hij in 1605 weduwnaar was. Zij was een zuster
van Jacques van den Bogaarde: Anna van den Bogaarde en moeder van Cathe-
rijne, Frederik de Lutiano jr en van een jonggestorven zoon Gillis de Lutiano10.
Haar doop vinden we eveneens te Antwerpen, in de Onze Lieve Vrouwekathe-
draal, op 2.6.1577". Dat Frederik al op 17.11.1605 in ondertrouw ging, nadat
nog op 3.6.1605 een kind geboren was uit zijn eerste huwelijk, brengt ons er
toe te veronderstellen dat Anna van den Bogaarde in het kraambed overleed,
nog maar net 28 jaar oud. Frederik vond een moeder voor zijn jonge kinderen
in de persoon van de 31-jarige Maria van Goorle12, met wie hij op 14.1.1606
te Goes trouwde.

Reeds in 1603 woonde hij te Goes en had hij bezittingen op Zuid-Beveland.
Vanwaar dan zijn kontakten met Antwerpen? We moeten die zoeken bij zijn
ouders, die er de oorzaak van waren dat hij zowel met Antwerpen als met Zee-
land een binding had. Frederik mag dan, voorzover wij weten, nooit een be-
roep uitgeoefend hebben, zijn vader deed dat wel. Hij was koopman te Antwer-
pen en Frederik werd dan ook te Antwerpen geboren. We weten dat uit een
uiterst belangrijke akte uit 160613, waarin Frederik zijn zaakwaarnemer in Ita-
lië opdracht geeft zijn Italiaanse bezittingen te verkopen, hetgeen overigens
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nooit is gebeurd. In deze akte vinden we de namen van zijn vader en van zijn
Italiaanse grootouders vermeld: Petro da Lutiano, zoon van Gabriel Baldi da
Lutiano en Caterina del Tovaglia. Petro vinden we terug in de Antwerpse ar-
chieven maar ook als koopman te Middelburg14. Hij was in Florence geboren.
In Zeeland zal hij in kontakt gekomen zijn met zijn latere echtgenote, Geer-
truyd van Wulven, die trouwens ook konnekties te Antwerpen had. Zij trouw-
den te Middelburg in 155215, maar in 1554 woonden zij te Antwerpen16.

Het bezit van talrijke goederen op Zuid-Beveland door Geertruyd van Wul-
ven, leidde er toe dat haar enige zoon en erfgenaam, Frederik de Lutiano zich
later definitief in Zeeland vestigde.

t SXOX van EUSDYK.

Het kasteel van Ellewoutsdijk, anno 1500, en op de inzet, in vervallen toestand anno 1695, afge-
beeld in de „Nieuwe Cronyk van Zeeland" van M. Smallegange, Middelburg 1696.

Zeeland (Zuid-Beveland)
In verschillende oudere publikaties over Zuid-Beveland17 vinden we de erf-
dochter Van Wulven terug. Zij was de dochter van Frederik van Wulven en
Elisabeth van Renesse18. Haar bezittingen op Zuid-Beveland waren afkomstig
van het geslacht van haar moeder. Zij lagen voornamelijk in de parochies Elle-
woutsdijk, Everinge en Coudorpe, waarvan zij ambachtsvrouwe was, maar
ook elders op Zuid-Beveland. Uit haar huwelijk met Petro da Lutiano kreeg
Geertruyd van Wulven een zoon, Frederik en een dochter Margaretha. Petro
overleed echter toen deze kinderen nog heel jong waren, omstreeks 1564/65.
Op 29.1.1566 trouwde Geertruyd van Wulven als weduwe met Johan Ihane, een
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Zeeuwse edelman, van Vlaamse origine. Zij vestigden zich voorgoed op Zuid-
Beveland, waarschijnlijk op het kasteel van Ellewoutsdijk, dat tot haar erfgoe-
deren behoorde en dat toen nog in goede staat verkeerde. Uit haar tweede hu-
welijk werd een dochter Maria Ihane geboren, maar bij de geboorte van haar
dochter Eionora op 12.2.1568, overleed Geertruyd drie dagen later, op
15.2.1568, evenals haar pasgeboren dochtertje. Zij werden begraven in het koor
van de kerk van Ellewoutsdijk19.

Frederik de Lutiano was op dat moment een jaar of zes oud en had alleen
nog een stiefvader, Johan Ihane, een klein zusje en een oude grootmoeder in
Italië20. Hij was erfgenaam van zowel de bezittingen van zijn moeder in Zee-
land, als van die van zijn vader in Italië. Op jonge leeftijd werd hij door zijn
stiefvader naar Italië gestuurd, waar hij jarenlang verbleef. We weten dat uit

Het huis, thans TUrfkade nr 17 te Goes, waar Frederik de Lutiano woonde van 1602 tot 1606.
Foto H. Neuteboom 1982.
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een akte uit 1630: „Ende hij, impetrant in syne Jonckheit naer Italiën gereyst
ofte gesonden synde. . ." Pas veel later, toen zijn zaken al reddeloos verloren
waren en Johan Ihane al lang dood was, kwam Frederik er achter dat deze zijn
bezittingen niet zo goed beheerd had als hij altijd wel gemeend had21.

Vanaf zijn meerderjarigheid ging Frederik zelf zijn zaken behartigen. Zijn
binding met Antwerpen was nog sterk: zijn beide vrouwen kwamen er van-
daan, zijn dochter werd er geboren, maar zijn voornaamste belangen lagen op
Zuid-Beveland.

Zijn stiefvader Johan Ihane stierf te Goes op 18.11.1600. Het is niet waar-
schijnlijk dat Frederik nog zelfstandig het kasteel van Ellewoutsdijk bewoon-
de. Het raakte vanaf die tijd in verval. In 1602 kocht hij een huis aan de Haven
te Goes (thans Turfkade nr 17), waar hij tot 1606 woonde22. Hij hield zich be-
zig met het beheer en de exploitatie van zijn goederen op Zuid-Beveland, maar
ook met koop en verkoop van onroerend goed. Daarnaast begon hij aan aktivi-
teiten die hem uiteindelijk noodlottig zouden worden: inpolderingen aan de
zuidkant van Zuid-Beveland. Op 17.5.159423 vroeg hij de Staten van Zeeland
octrooi tot bedijking van een schor onder Everinge. Het werd een polder van
428 gemeten, genaamd Lutianopolder, later Rauwvleespolder. De strijd tegen
het water was echter ook in het begin van de 17e eeuw in Zeeland aan de orde
van de dag. De zuidkant van Zuid-Beveland werd bij voortduring door het wa-
ter van de Honte belaagd. Reeds in 1570 was het schiereiland Stuyvesant met
het plaatsje Everinge verloren gegaan. De polders die aan de Lutianopolder
grensden moesten ruim een kwart eeuw later ook prijs gegeven worden. De Lu-
tianopolder werd hierdoor zeer kwetsbaar en Frederik moest zich grote finan-
ciële offers getroosten om keer op keer de dijken te laten verzwaren24. Hij was
echter afhankelijk van de opbrengsten van zijn landerijen en beschikte nauwe-
lijks over kontant geld. Om de steeds zwaarder wordende lasten op te brengen
moest hij bezittingen gaan verkopen en leningen aangaan met zijn onroerend
goed als onderpand25. Na 1620 ging het snel bergafwaarts. Hij kon zijn rente-
betalingen niet meer opbrengen en moest zelfs voor zijn dagelijks levensonder-
houd schulden maken. Voortdurend zien wij hem voor het gerecht gedaagd en
tenslotte werd hij op 27.11.162426 failliet verklaard. Zijn Lutianopolder was in
1623 ondergelopen. Uit de „Staat en inventaris"27, die werd opgemaakt blijkt
dat datgene wat er nog overgebleven was aan bezittingen slechts 3131 pond
opleverde. Daartegenover stond een schuld van 11400 pond. De voornaamste
schuldeisers waren zijn zoon Frederik jr, die zijn moederlijk erfdeel zag ver-
dwijnen, zijn vrouw Maria van Goorle, Nicolaas de Wael Rogiers die hem zeer
vaak geld geleend had en 70 grote en kleine crediteuren.

De laatste jaren van zijn leven woonde Frederik de Lutiano in Kloetinge, fi-
nancieel afhankelijk van zijn vrouw, die over een eigen vermogen beschikte28.
Op 20.12.1629 overleed hij en op 24.12.1629 werd hij begraven in de Maria Mag-
dalenakerk te Goes. Het moet een bittere pil - één van de vele - geweest zijn
voor de streng R.K. Maria van Goorle om gedwongen te zijn haar man die
eveneens altijd R.K. gebleven was, te begraven in een Protestantse kerk, voor-
schrift van de Calvinistische overheid. Dochter Catherijne, die reeds in 1621,
op 16-jarige leeftijd trouwde met Hendrik Minnaard, die Gereformeerd was,
ging pas in 1640 te Bruinisse over naar de Gereformeerde kerk29.
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Schets van de situering van de polders aan de zuidzijde van Zuid-Beveland in het begin van de
17e eeuw.

E. B. G. Lokerse, 1982.

Italië

In Italië komen we terecht, op zoek naar de voorouders van Frederik de Lutia-
no, maar ook op zoek naar zijn nakomelingen. De band met het land van her-
komst is altijd sterk gebleven. We zagen reeds dat Frederik in zijn jeugd lange
tijd in Italië verbleef. Erg aardig is een brief uit 1616 van een verre verwant,
aan hem geschreven vanuit Italië, waaraan helaas het slot ontbreekt, naar aan-
leiding van het overlijden van de tante van Frederik, Costanza da Lutiano, die
non geweest was te Florence. De verwant schrijft hem over de status van zijn
voorouders, blijkbaar naar aanleiding van vragen van de kant van Frederik en
hij nodigt hem uit om samen met zijn vrouw en kinderen het vaderland Italië
weer eens te bezoeken30.

Waarom de vader van Frederik, Pietro da Lutiano naar de Nederlanden
kwam, weten we niet. Er kunnen politieke motieven een rol gespeeld hebben,
maar gezien zijn aktiviteiten als koopman, ligt het meer voor de hand er
economische redenen achter te zoeken. Toch blijft het vreemd dat hij huis en
haard verliet.

Hij was de enige zoon en had slechts één zuster, Costanza, die non was in
het klooster San Clemente te Florence. Toen hij vertrok bleven zijn ouders, Ga-
briello di Baldo da Lutiano en Caterina di Francesco del Tovaglia alleen achter
op hun landgoed Lutiano. Mogelijk was Gabriello al overleden. We weten niet
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in welk jaar Pietro naar Antwerpen vertrok, in ieder geval voor 1551. Caterina
del Tovaglia overleefde haar man. Zij moest bij testament van 1.3.156731 het
vruchtgebruik van en het beheer over haar bezittingen nalaten aan een ver fa-
milielid Tommaso di Enardo da Lutiano, bij afwezigheid van haar enige man-
nelijke erfgenaam, haar kleinzoon Frederik da Lutiano. Zij bepaalde dat, in-
dien Frederik zonder nakomelingen kwam te overlijden, haar erfenis gelijkelijk
zou worden verdeeld tussen zijn zusje Margharita en haar tante, de non
Costanza.

A.C

Fragment van een hedendaagse kaart van het gebied rondom Florence, waarop Lutiano Vecchio
en Lutiano Nuovo vermeld staan.
Carta automobilistica, foglio 11, uitg. Touring Club Italiano, schaal 1:200000.

Die erfenis bestond uit het landgoed („podere") Lutiano, gelegen in Toscane,
in de landstreek Mugello, ten noordoosten van Florence, aan de rivier de Sieve,
recht tegenover het stadje Borgo San Lorenzo, met alle roerende en onroerende
goederen, gebouwen of huisjes, duiventil, groentetuin, landerijen en wijngaar-
den. Daarnaast was er grondbezit in Valdifaltona, een plaatsje in de buurt van
Borgo San Lorenzo en in Montoui in de buurt van Florence, een plaats die we
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niet hebben kunnen localiseren. Deze bezittingen vinden we later ook steeds
vermeld onder de bezittingen van Frederik en tenslotte werden ze „pro memo-
rie" opgenomen in de „Staat en inventaris" van 1625. Uit de grote hoeveelheid
stukken, die we in de Zeeuwse archieven vonden, bleek niet direct dat Frederik
de Lutiano veel kinderen had. We vonden Catherijne, Frederik jr en een aantal
jong overleden kinderen, maar van kinderen uit zijn tweede huwelijk bleek ei-
genlijk niets. We vonden hen pas in de stukken uit het Archivio di Stato te Flo-
rence.

Dat is niet zo verwonderlijk als we weten dat de familie streng R.K. gebleven
was. Na het faillissement en het overlijden van Frederik in 1629 hadden zijn zo-
nen eigenlijk niets meer te zoeken in het Calvinistische Zeeland. Zij weken uit
naar de Zuidelijke Nederlanden, waar zij, of als geestelijke de R.K. kerk kon-
den blijven dienen, of als militair de Spaanse koning trouw konden blijven. De
aantrekkingskracht van het vaderland Italië werd des te sterker. Tenslotte lag
het enige bezit nog in Italië.

Een belangwekkend stuk is een brief uit 163732, geschreven vanuit Italië
door één der zonen, Tommaso, aan zijn moeder, Maria van Goorle. De brief,
die in het Archivio di Stato te Florence berust, is geschreven in het Italiaans,
maar ging vergezeld van een - helaas niet complete - vertaling in het Neder-
lands. Tommaso beantwoordt een brief van zijn moeder, waarin deze geklaagd
had over haar moeilijke financiële situatie en over de houding van haar stief-
zoon, de halfbroer van Tommaso, Frederik de Lutiano jr. Tommaso schrijft te-
rug: het is my leet dat ick gheen cracht noch middel genoech en hebbe
om U.e. soo grooten familie te helpen vervoorderen. maer ick betrouwe op godt
ende op haer goede opvoedinghe, dat sy wel sullen voortcomen. want ick ver-
stae dat sy haer beste doen om mannen te worden ende ick en sal niet mancke-
ren soo daer eenighe occasie quamp om van Roomen iet voor hun te vercry-
ghen. ende aengaende hun goederen alhier: sy sullen met Godts hulpe haest
geredresseert syn ende meer uutbrenghen als tot noch toe. Ick en hebbe wel
groot misnoegen in Sr Fredericq dat hy soo luttel affectie toont tot syn broe-
ders, wetende haeren staet ende mede dat hy U.e. soo veel moeyte geeft, ende
in plaetse van t'saemen met U.e. hun op te helpen, soeckt te benemen dit cleyn
dat sy hebben".

Tekenend is ook de opmerking over de vervallen toestand van het landgoed
Lutiano: want tis noodelyck alles te repareren, aengesien het al ter eerden
gaet . . ." .

Frederik jr had zich definitief in de Zuidelijke Nederlanden gevestigd. Zijn
bezittingen op Zuid-Beveland, of wat daar van over was, had hij geruild voor
bezittingen in de buurt van Leuven33.

De Italiaanse bezittingen bleven een bron van onenigheid tussen de kinderen
van Frederik sr. Een andere zoon van Maria van Goorle, Sebastiaan, vestigde
zich definitief in Italië en nam de erfgoederen daar in bezit. Met een beroep
op een eerstgeboorterecht usurpeerde hij de bezittingen min of meer. Zijn
broers kwamen daartegen in verzet, gesteund door hun oom Sebastiaan van
Goorle, die advocaat was34.

Sebastiaan de Lutiano deed er alles aan om het aanzien van zijn geslacht wat
op te vijzelen. Hij beriep zich er op af te stammen van het roemruchte geslacht
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Ubaldini. Hij liet daarvoor allerlei verklaringen en kwartierstaten opstellen,
die soms zeer dubieus van gehalte waren. Een voorbeeld daarvan is een hand-
schriftgenealogie (eigenlijk is het een kwartierstaat) vol onjuistheden van de
beruchte vervalser Jean de Launay, berustende in de Bibliothèque Nationale
te Parijs35.

In 1661 kreeg Sebastiaan het voor elkaar dat groothertog Ferdinand II van
Toscane zijn handtekening plaatste onder een adelsbrief waarin de adellijke af-
stamming van Sebastiaan, zoon van Frederik, zoon van Pietro da Lutiano, ge-
boren in Zeeland, in de stad Goes, bevestigd werd36.

Daarna noemde Sebastiaan zich zelfs graaf (conte) Ubaldini da Lutiano. He-
laas had hij slechts vier dochters en geen zonen. Zijn dochter Anna Maria Vio-
lante erfde Lutiano. Zij was gehuwd maar had geen kinderen. In 1726 maakte
zij haar testament37 en liet het Oude Lutiano (Lutiano Vecchio) na aan een
priester uit het plaatsje Olmi, een paar km voorbij Lutiano Vecchio, waar zij
woonde in een landhuis genaamd Lutiano Nuovo.

Deze priester was Giuseppe Maria Brocchi. In 1748 publiceerde hij zijn „Be-
schrijving van de provincie Mugello, met daaraan toegevoegd een Oude Kro-
niek van de adellijke familie Da Lutiano"38. De oude kroniek was geschreven
door Ser Lorenzo di Tano da Lutiano, geheel naar de mode van zijn tijd overi-
gens, in de tweede helft van de 14e eeuw.

C R O N I C A
O V V E R O

M E M O R I E
ATTENENTI ALLA NOBII.ISSIMA FAMIGLIA
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1 S T 1 T 0 L A T »
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Het landhuis dat G. M. Brocchi liet bouwen op de plaats van Lutiano Vecchio, het oude Lutiano.
Foto H. Neuteboom, juli 1982.

G. M. Brocchi gaf hoog op over het aanzien van het geslacht Da Lutiano en
sprak steeds over Lutiano Vecchio als over de „burcht" (rocca). In zijn tijd was
het zo vervallen, dat hij het liet afbreken en op de fundamenten een landhuis
liet bouwen, dat nu nog bestaat en zich nu op zijn beurt in vervallen toestand
bevindt, bewoond door een boerenfamilie.

Het is waarschijnlijk juister Lutiano Vecchio te zien als een landgoed, een
buitenverblijf dat een welgestelde Florentijnse koopliedenfamilie zich in de 14e
eeuw kon permitteren en waaraan zij haar familienaam „Da Lutiano" ontleen-
de.

De Da Lutiano's bleven altijd in de eerste plaats burgers van Florence, beho-
rend tot de regerende families van die stad.
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Onderzoek in Italië

Dank zij de medewerking van het Archivio di Stato te Florence hebben wij de
link kunnen leggen tussen de schrijver van de kroniek, Ser Lorenzo di Tano
da Lutiano (1315-1408) en Pietro da Lutiano (1521-1564). Dit resultaat is een
mijlpaal te noemen op een lange en moeizame weg die onderzoek in Italië van-
uit Nederland heet.

Toen wij daarmee in 1981 begonnen hebben we in de eerste plaats een
standaard-brief gestuurd naar allerlei instellingen in Florence, die mogelijk iets
voor ons zouden kunnen doen, waaronder de Biblioteca Nazionale.

Dank zij de welwillende medewerking van een medewerker van die biblio-
theek, kwamen we op het spoor van Brocchi en zijn geschriften. Ook kregen
we van hem algemene informatie over de Mugello. Een toevalstreffer. Op verre-
weg de meeste brieven ontvingen we nooit antwoord.

Ook wij maakten de fout een verzoek te richten aan het „Instituto Genealo-
gico Italiano" te Florence. Reeds eerder werd in dit blad gewaarschuwd voor
de praktijken van dit instituut39. Ook ons werd een voorschot van Lit.200.000
(ƒ400,-) gevraagd voor het te starten onderzoek. Wij betaalden dit bedrag en
het enige dat we er voor terugzagen was een kopie van het testament van Cate-
rina del Tovaglia, waarvan wij wel zelf het archief, de naam van de notaris en
de datum hadden opgegeven.

Voor een eventuele vertaling van de Latijnse tekst in het Italiaans vroeg men
Lit. 150.000 (ƒ300,-). In dezelfde brief vroeg men een nieuw voorschot van
Lit. 200.000 (ƒ400,-). Men zij nogmaals gewaarschuwd.

Een eveneens bijzonder teleurstellende ervaring hadden we met het Neder-
lands Historisch Instituut te Rome. Op onaangename wijze werd ons te ver-
staan gegeven dat genealogisch onderzoek ver beneden de waardigheid van dit
instituut was.

Succes hadden we uiteindelijk bij het Archivio di Stato te Florence. Daar
was men bereid een film te maken van het Da Lutiano- en het Del Tovaglia-
dossier, berustende in dat archief, tegen een redelijk bedrag (Lit. 50.000;
ƒ100,-). Hoewel de film zeer slordig gemaakt was (veel doublures en een 35
pagina's tellend testament van iemand die niets met Da Lutiano te maken had,
terwijl het gevraagde testament ontbrak) en hoewel de 275 beeldjes tellende
dia-positief film eerst op negatief overgezet moest worden voordat er fotoko-
pieën van gemaakt konden worden, hebben we hiermee toch een zeer rijke bron
aangeboord. Archivi di Stato bevinden zich in alle grotere plaatsen in Italië40.
Ook voor onderzoek in andere gebieden van Italië zal een verzoek om inlich-
tingen, gericht aan een Archivio di Stato de grootste kans op succes hebben.

Een belangrijke voorwaarde voor onderzoek in Italië vanuit Nederland, is
dat men het Italiaans enigszins beheerst of in ieder geval de brieven kan laten
vertalen. Op brieven in een andere taal dan het Italiaans krijgt men over het
algemeen geen antwoord. De wachttijden zijn zeer lang. Het antwoord op een
brief kan gemakkelijk een half jaar op zich laten wachten. De laatste tijding
die ik uit Italië vernam, was dat daar voor een fotokopie een bedrag van
Lit. 3000 (ƒ6,-) in rekening gebracht .wordt.

Weet men zich echter door al deze tegenslagen heen te slaan, dan kunnen
de resultaten geweldig zijn, hetgeen uit bovenstaand verhaal mag blijken.

M.P. NEUTEBOOM-DIELEMAN
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Noten

L. Guicciardini, „Descrittione di tutti Paesi Bassi", Antwerpen, 1567. De vertaling „Beschrij-
ving van alle de Nederlanden" verscheen te Amsterdam, 1612, p. 281.
De enig juiste schrijfwijze is Da Lutiano. „Da" betekent (afkomstig) van. Het nog bestaande
landhuis dat staat op de plaats van het landgoed, waaraan de familie haar naam ontleende,
heet ook nog steeds „Lutiano vecchio" (het oude Lutiano). De uitspraak is „Lutieano" en niet
„Lutsiano" tot welke uitspraak men hier in Nederland geneigd is. De naam werd hier te lande
uiteraard op allerlei manieren verbasterd. Van de afwijkende schrijfwijze is „De Luciano" een
veel voorkomende.
G.A. Goes, trouwboek Goes 1593-1625, 31.7.1621. Vermeld wordt dat zij trouwden te Biezelin-
ge. Hendrik Minnaard was „veltscheerder", d.w.z. chirurgijn en barbier. Later was hij chirur-
gijn te Kapelle, Bruinisse en Hoedekenskerke.
Archivio di Stato (A.S.) Florence, Sepoltuario Cirri, 410-412 (Da Lutiano) „Cap. Abram Tom-
maso di Federigo (begr. in de kerk) San Lorenzo, 10 marzo 1690 (10.3.1690)".
Zij testeerde in de pastorie van de St. Maria Assunta te Olmi, een buurtschap in de direkte
omgeving van Lutiano Vecchio en het stadje Borgo San Lorenzo, waar haar villa Lutiano Nuo-
vo stond, op 19.10.1726 voor notaris Agostino de Eschinis.
S.A. Antwerpen, doopregister St. Joriskerk, 3.6.1605.
G.A. Goes, trouwboek Goes 1593-1625, 14.1.1606.
S.A. Antwerpen, N 1486.
S.A. Antwerpen, SR 451, f. 559 (21.10.1603).
S.A. Antwerpen, SR 596, f. 255 e.v. (28.9.1619).
S.A. Antwerpen, doopregister OLV, 2.6.1577.
Maria van Goorle werd gedoopt Antwerpen 4.7.1574 (OLV).
S.A. Antwerpen, Cert. 67, f. 55 (7.3.1606).

Dr. W.S. Unger, „Bronnen tot de Geschiedenis van Middelburg in den Landsheerlijken tijd",
Den Haag, 1931, dl. 3, p. 590, 591, 615, 622, 627.
S.A. Middelburg, losse aantekening AZ 1894: „Pieter (de) Luciane had 1000 turken van de stad
overgenomen voor zijne bruiloft, 1552". „TUrken" zijn in dit verband waarschijnlijk fakkels.
S.A. Antwerpen, Cert. 9, f. 33(y.v (25.10.1554).
M.F. Lantsheer en F. Nagtglas, „Zelandia Illustrata", 3 dln, Middelburg, 1885-1905, dl. II,
p. 112. A. Hollestelle, „De Honte en het eiland Borssele", Tholen 1907, p. 253.
„Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën berustende in het archief van de Grote
Raad van Mechelen, 1465-1541", 3 dln, Brussel, 1966-1979, nr 826 (5.7.1526).
G.A. Goes, Rechterlijk Archief Zeeuwse Eilanden (RAZE), inv. Lasonder, nr 2041, f. 206v

(25.8.1599), betreft testament van Johan Ihane.
Caterina del Tovaglia maakte op 1.3.1567 haar testament en zal korte tijd daarna overleden
zijn. Haar man, Gabriello di Baldo da Lutiano was reeds daarvoor overleden.
A.R.A. Den Haag, Archief van het Hof van Holland, nr 691/26 (Reg. van Sententiën,
31.7.1630-1.11.1630).
G.A. Goes, RAZE, inv. nr 1774, f. 31V, 32 (20.8.1602) ibidem, inv. nr 1752, f. 230 (30.10.1606).
Centraal Bureau voor Genealogie, hss. AB/Ze, Aantekeningen uit de Notulen van de Staten
van Zeeland, p. 146, 211 (21.7.1594).!
A.R.A. Den Haag, Sententiën Hof van Holland, 759, nr 64 (1654).
Reeds op 21.2.1603 verkocht Frederik 1/3 deel van zijn ambacht te Ellewoutsdijk, Everinge,
Coudorpe en Driewegen aan jonker Johan van Cats (G.A. Goes, RAZE, inv. nr 2042, f. 126V).
In 1617 verkocht hij het laatste gedeelte aan mr. Gillis van Watervliet, inclusief het Slot te Elle-
woutsdijk (A. Hollestelle, De Honte en het eiland Borssele, Tholen, 1907, p. 211, 226, 254).
Ook zijn landerijen moest hij tenslotte verkopen. Zo verkocht hij op 16.10.1624 112 gemeten,
152 roeden land in de Grote Polder van Everinge aan zijn voornaamste schuldeiser, Nicolaas
de Waal Rogiersz. (G.A. Goes, RAZE, inv. nr 2051, f. 77V (16.10.1624).
G.A. Goes, RAZE, inv. nr 1630, f. 89, 90, 91 (27.11.1624).
G.A. Goes, RAZE, inv. nr 1973 (1625).
G.A. Goes, RAZE, inv. nr 2052, f. 169 (12.1.1627).
Lidmatenboek Bruinisse, 23.12.1640.
Biblioteca Nazionale, Florence, Ms. Paserini, 189.
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31 A.S. Florence, Notarile Antecosimiano, M. 691 (1566-1567 s.f.) Notaris Domenico di Moran-
do Morandi.

32 A .S . Florence, Manosc r i t t i , nr 395, Ca r t e Dei f. 29, ins. 27 (23.5.1637).
33 G .A. Goes , R A Z E , inv. nr 2052, f. 65 , 67 (18.4.1626). R .A. Bergen (Mons , België), Archief-

fonds fam. Olmen van Poederlee, inv. nr 650 (16.4.1657).
34 A .S . Florence, Manoscr i t t i , nr 395, Ca r t e Dei, f. 29, ins. 27 (10.12.1649).
35 Bibliothèque Nationale, Parijs, Manuscri ts , inv. nr 31813 p. 262, 2 6 4 - 2 6 5 , 3 5 3 - 3 6 2 .
36 Afschrift als bijlage bij de „Cronica ovvero Memorie attenenti alla nobilissima famiglia de' sig-

nori Da Lut iano" , p. 9 5 - 9 6 , verschenen in: G . M . Brocchi, „Descrizione della provincia del
Mugel lo" , Florence, 1748.

37 A.S. Florence, Notarile Moderne , nr 21658 c. 29 (19.10.1726).
38 G . M . Brocchi, „Descrizione della provincia del Mugello, aggiuntavi un ' Antica Cronica della

nobii ' famiglia Da Lut iano" , Florence, 1748.
39 R. Pallada-Rensen, „Enkele ervaringen met genealogisch onderzoek in Venetië", Gens Nostra ,

oktober 1982, p. 3 7 5 - 3 7 8 .
40 Een opsomming van de Archivi di Stato in Italië vindt men in: „Archivum, revue internationa-

le des archives", 1955, XXIX Italia, p. 141-154.

iFJORENZAJ

De stad Florence in 1480.

Stamreeks Da Lutiano

I. Tano di Arrigo da Lutiano, tr. monna Gemma, geb. 1286, overl. na 1366.

II. Lorenzo di Tano da Lutiano, geb. 1315, koopman, bankier en notaris te
Florence; schrijver van de kroniek over zichzelf en zijn familie; bewoonde een
huis aan de Via Larga (nu: Via Cavour) te Florence, op de plaats waar later
het Medici-Riccardipaleis gebouwd werd, overl. 1408, tr. 1341 of 1351 monna
Lionarda di Simone di Guccio Bisdomini.
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III. Filippo di Lorenzo da Lutiano, notaris, „scriba" van de Priori te Florence
in 1400, tr. 7.2.1375 Nicolosa di Baldo Ferucci.

IV. Jacopo di Filippo da Lutiano, geb. Florence 23.7.1389, behoorde tot de 12
„buonomini" voor de wijk S. Giovanni te Florence op 15.12.1447 en tot de 16
„gonfalonieri" op 8.9.1454 en 8.9.1470, begr. Florence, S. Lorenzo 1.4.1472, tr.
N.N., begr. Florence 8.9.1471.

V. Baldo di Jacopo da Lutiano, geb. Florence, 27.1.1434, „gonfaloniere" te
Florence 25.8.1489, begr. Florence, S. Lorenzo 5.12.1497, tr. Bartolomea ...

VI. Gabriello di Baldo da Lutiano, geb. Florence 19.12.1485, „priore" van Flo-
rence op 26.2.1518, overl. voor 1.3.1567, tr. 1517 Caterina di Francesco del To-
vaglia, testeerde op haar landgoed Lutiano te Borgo San Lorenzo 1.3.1567.

VII. Pietro (Piero) di Gabriello da Lutiano, geb. Florence 25.12.1521, koop-
man te Antwerpen, overl. 1564, tr. Middelburg 1552 GeertruydFrederiksdr van
Wulven, overl. Ellewoutsdijk 15.2.1568, tr.(2) 29.1.1566 Johan Ihane.

VIII. Frederik (Federigo) di Pietro da Lutiano, geb. Antwerpen, 1562,
overl./begr. Goes 20/24.12.1629, tr.(l) Anna Gillisdr van den Bogaarde, ged.
Antwerpen 2.6.1577, overl. 1605, otr. Antwerpen/tr.(2) Goes
18.11.1605/14.1.1606 Maria Sebastiaansdr van Goorle, ged. Antwerpen
4.7.1574.

Uit het eerste huwelijk o.m.:

IX.l. Catherijne Frederiksdr de Lutiano, geb. Antwerpen 3.6.1605, geb. Goes,
otr. ald., tr. Biezelinge 31.7.1621 Hendrik Minnaard.

2. Frederik (Federigo) di Federigo da Lutiano, ook genoemd Frederik Wal-
dunus de Lutiano, geb. 1602, vestigde zich in de buurt van Leuven, tr. Joanna
Maria Lievens.

Uit het tweede huwelijk o.m.:
3. Abram Tommaso di Federigo da Lutiano, begr. Florence, S. Lorenzo

10.3.1690.
4. Sebastiano di Federigo (Ubaldini) da Lutiano, geb. Goes 1609, secretaris

van de koning van Spanje, adjudant-generaal in het leger van keizer Ferdinand
III, woonde te Nachot (Bohemen), vestigde zich later in Italië, overl. na 1661,
tr. ca 1649 Susanne Theodore Tibanti.

Uit dit huwelijk vier dochters, o.w.:

X. Anna Maria Violante Ubaldini da Lutiano, overl. op haar landgoed Lutia-
no Nuovo, te Borgo San Lorenzo ca 1726.

DE FAMILIE BRAMBILLA

„La famiglia Brambilla in vacanza" is de titel van een liedje, dat in de dertiger
en veertiger jaren in Italië populair was en ook nu bij velen bekend is. Het be-
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zingt een doorsnee familie, die zich opmaakt om in haar Balilla (het Italiaanse
equivalent van de Duitse Volkswagen) naar haar vakantie-bestemming te rij-
den.

Brambilla is ook de naam van vele duizenden (Noord-)Italianen, die hoofd-
zakelijk in en om Milaan wonen. Indien iemand zich met deze naam voorstelt
is de reactie dan ook altijd: „Uit Milaan, zeker?" Hoe is het veelvuldige voor-
komen van deze naam, die in het Milanese telefoonboek zovele bladzijden in
beslag neemt, te verklaren, terwijl gebleken is, dat er van een gemeenschappe-
lijke stamvader geen sprake is en ook de sociale spreiding zeer groot is?

Onderzoekingen van de historica Franca Brambilla, medewerkster van het
regionaal-historische tijdschrift „La Martinella", hebben de veronderstelling
bevestigd, dat de naam een geografische oorsprong heeft en brachten talrijke
bewijzen uit historische bronnen aan het licht.

In feite gaat dit alles terug op een dramatische gebeurtenis, die meer dan vijf
eeuwen geleden plaats greep en in het kort hierop neerkomt. In de veertiende
en vijftiende eeuw woedde er in Noord-Italië een verbeten strijd tussen de Wel-
fen en de Gibellijnen, ofwel de aanhangers van het pauselijk gezag en de steden,
tegen de voorstanders van het keizerlijk gezag. De stadsrepublieken en de door
hen beheerste landelijke gebieden ontkwamen niet aan een keuze en bestreden
elkaar met wisselend succes. Zo ging de stad Bergamo in 1428 over in de macht
van de Welfische Venetianen.

Bij het gebied van Bergamo behoorde ook een twintigtal kilometers noorde-
lijker gelegen Brembilla-vallei, die zijn naam ontleent aan het ijzige bergbeek-
je, dat er doorheen stroomt en zich een vijftien kilometer verder in de grotere
Brembo en tenslotte in de Po stort. Deze vallei nu werd verdedigd door twee
welhaast onneembare sterkten of kastelen en bewoond door een onhandelbaar
bergvolkje, dat fel Gibellijns was, in het verleden reeds aanleiding tot moeilijk-
heden had gegeven en zich nu niet ontzag om door uitvallen en plundertochten
de gezagsgetrouwe Welfen schade toe te brengen. Om de situatie de baas te
worden verzonnen de Venetianen nu een list. Onder het voorwendsel een ge-
trouwe beschrijving van hun gebied te willen opstellen werden alle dorpen op-
gevorderd om vier mannen van gezag naar Bergamo af te vaardigen om met
de burgerlijke overheid van die stad tot de nodige vaststellingen over te gaan.
Wegens zijn grootte vaardigde de vallei achttien mannen af, „die de vallei
bestuurden zoals het hun beliefde" en die dan ook prompt in verzekerde bewa-
ring werden gesteld. De afgevaardigden van de overige dorpen werden weer
naar huis gestuurd.

Toen werd in de hele vallei bekend gemaakt, dat binnen een termijn van drie
dagen een ieder, man, vrouw of kind en van welke rang ook, zijn woonplaats
moest verlaten en kon gaan waarheen hij wilde, als het maar niet de vallei
Brembilla was; en dat hij binnen die drie dagen alle bezittingen, die hij kon
dragen, mee mocht nemen; maar dat een ieder, die na dat tijdstip in de vallei
zou worden aangetroffen, in stukken zou worden gehakt, zonder pardon; en
dat hij nimmer in de vallei terug mocht keren, voor er honderd jaar verstreken
waren.

Beroofd van hun leiders zwichtte de gehele bevolking voor dit wrede edict.
Er is ergens sprake van duizend vuren, zodat het hier om duizenden personen
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moet zijn gegaan, die op deze wijze hun haardsteden moesten verlaten.
Nadat de sterkten en de dorpen met de grond gelijk gemaakt waren, werden

op 6 januari 1443 ook de achttien hoofdmannen vrijgelaten, om te gaan, waar-
heen zij verkozen. De vallei, die nu nog slechts door schaapherders werd be-
zocht, werd cadeau gedaan aan een krijgsoverste, die hem tenslotte vermaakte
aan de kerkelijke instellingen van Bergamo.

De meeste inwoners, die, behalve als het op belasting betalen aankwam, al-
tijd hun trouw aan de hertog van Milaan hadden betuigd, trokken dan ook
naar deze stad, waar zij door de Gibellijnse hertog Filippo Maria Visconti
gastvrij werden opgenomen. In een Diploma van 2 maart 1443 verleende hij
hun talrijke privileges (waaronder belastingfaciliteiten en burgerrechten), die
door zijn opvolgers, tot en met keizer Karel de Vijfde in 1541, tot negenmaal
toe bevestigd werden. Blijkbaar vormden de afstammelingen van de valleibe-
woners dus een belangrijke en succesvolle drukkingsgroep. In deze documen-
ten worden de begunstigden aangeduid als „homines de Valle Brembilla"
(reeds spoedig vervormd tot Brambilla) en zo als het ware met een geografische
herkomstnaam begiftigd. Het behoeft dus geen verwondering, dat de belang-
hebbenden, ongeacht de naam, waaronder zij vroeger bekend stonden, mis-
schien wel allen de naam Brambilla hebben aangenomen. Een zo massale en
gelijktijdige aanneming van een herkomstnaam zal wel uniek in Europa zijn
geweest.

T. F. NOYON

REACTIE OP „PROBLEMEN MET DE SEXE"

In aansluiting op het artikel met gelijknamige titel in het decembernummer 1986
moet geconstateerd worden, dat dit verschijnsel niet het alleen-vertoningsrecht
van Zeeland is. Uit akten van de burgerlijke stand van andere gemeenten blijkt,
dat twijfels over het geslacht meer is voorgekomen. Zo woonde te Beverwijk het
echtpaar Cornelis Bos & Jansje Compas. Cornelis werkte daar als molenaars-
knecht bij zijn volle neef en naamgenoot. Op 15 maart 1880 werd een DOCHTER
geboren, die door de vader werd aangegeven met de namen: Johanna Cornelia.
Helaas was het kind geen lang leven beschoren. Het stierf op 12 juni 1880 volgens
de overlijdensakte was het de ZOON van de aangever, genaamd Johannes Cor-
nelis, in de ouderdom van ruim twee maanden. Aangezien er geen sprake is van
een tweeling, zal het wel voor altijd een raadsel blijven, wat het kind in werkelijk-
heid is geweest, een meisje of een jongetje.

Wie denkt, dat geslachtswisseling op papier alleen in Nederland voorkomt,
vergist zich. Ook bij onze oosterburen is zo'n gebeurtenis gesignaleerd, doch wel
vele jaren later, 't Is wellicht ongelofelijk, maar weer was de familie Bos daarbij
betrokken. Neeltje Jannetje, dochter van timmerman Evert Bos en Trijntje War-
denaar, werd geboren in 1913 en trouwde te Noord-Scharwoude in 1935 met Cor-
nelis Keeman. Cornelis had werk gevonden in de stad Keulen en het gezin woon-
de in de wijk Sülz. Daar werd in het volgende jaar geboren zoon Cornelis en
in 1939 kwam dochtertje Geertje ter wereld. De bevalling geschiedde in een zie-
kenhuis. De volgende dag meldde een bediende de geboorte bij de burgerlijke
stand, waarvan de akte als volgt werd opgemaakt:
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Die Neeltje Jannetje Keeman, geboren Boos, evangelisch, wohnhaft bei ihrem
Ehemann, Ehefrau des Kaufmanns Cornelis Keeman, evangelisch, wohnhaft
in Köln, Curziusstrasse 10, hat am 23Januar 1939 um 4 Uhr 45 Minuten zu
Köln-Lindenthal Wertmannstrasse ohne Nummer en Knaben geboren. Das
Kind hat den Vornamen erhalten Geertje. Eingetragen auf schriftliche Anzei-
ge des ermachtigen Beamten des Sankt Elisabeth Krankenhauses.

Uit deze geboorteakte zou geconcludeerd kunnen worden, dat zelfs in het zieken-
huis men niet het verschil schijnt te weten tussen jongetjes en meisjes. Overigens
had Geertje daar toen nog geen hinder van. Het gezin repatrieerde weer naar
Noord-Scharwoude, waar in 1943 zoon Peter werd geboren. Maar toen Geertje
in het huwelijksbootje wilde stappen, kwamen de problemen. Immers, volgens
haar geboorteakte, die op tafel moest komen, behoorde zij tot het mannelijke
geslacht en de wet verbiedt nu eenmaal het huwelijk tussen twee mensen van een-
zelfde sexe. Gelukkig kon Geertje bewijzen, dat zij vrouw was en zo werd het
toch nog een happy end.

D. BOS

NEDERLANDERS IN NANTES ANNO 1685

Tot de vele nuttige ruilcontacten die de vereniging reeds jaren onderhoudt be-
hoorde ook „Die Maus", een genealogische organisatie in Bremen. De biblio-
thecaris van die vereniging, dr. Heinrich von Spreckelsen, ontdekte een boekje
(de vindplaats werd niet genoemd) dat in 1870 te Parijs werd uitgegeven onder
de titel „Essai sur l'histoire des Eglises Réformées de Bretagne, 1535-1808",
geschreven door B. Vaurigaud, predikant van de Gereformeerde Kerk te Nan-
tes.

Aangezien in dit werkje een groot aantal Nederlanders wordt vermeld, inclu-
sief hun geboorte- of herkomstplaats, was voornoemde bibliothecaris zo attent
ons fotocopieën te zenden van de betreffende bladzijden. Die uitgave bevat een
herdruk van de officiële lijst, gedateerd 25 november 1685, van de gereformeer-
den in Nantes, die in totaal 462 livres moesten opbrengen voor het onderhoud
van de aldaar ingekwartierde officieren en soldaten van het Franse leger.

Voor een goed begrip zij eraan herinnerd, dat op 18 oktober 1685 door Lode-
wijk XIV het „eeuwig" Edict van Nantes (1598) werd herroepen, waardoor de
Franse gereformeerden hun toch al beperkte godsdienstvrijheid geheel verlo-
ren. Voor uitvoeriger informatie verwijzen wij naar het geïllustreerde werk
„Vlucht naar de vrijheid", dat in 1985 verscheen bij de herdenking van het feit
dat 300 jaar geleden die herroeping, ook wel aangeduid als het Edict van Fon-
tainebleau, plaats vond'. De Zonnekoning bedacht daarbij een methode om
de gereformeerden tot terugkeer naar het katholicisme te pressen: de z.g. dra-
gonnades, hetgeen betekende: inkwartiering van soldaten bij Protestanten,
door Lodewijk XIV toegepast om de Protestanten tot bekering te dwingen2.

Dat deze bekeringsmethode verre van zachtzinnig was, moge blijken uit het-
geen op 4 december 1685 werd geschreven in de Gazette de Harlem: „De ellen-
de van de gereformeerden, ook van de Hollanders, is hier verschrikkelijk. De
dragonders komen bij nacht, forceren de huizen van de handelaren, breken
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deuren en ramen. Zij zetten de pistolet op de borst van een koopman en als
diens zoon smeekt hem te verlossen, gooien ze hem uit het raam." Een grote
uittocht was het gevolg; naar ruwe schatting verlieten circa 200.000 Hugenoten
Frankrijk, waarvan 50.000 a 75.000 naar de Noordelijke Nederlanden uitwe-
ken. Uit het bedoelde boekwerkje haalden wij de navolgende Nederlanders, die
zich derhalve eind 1685 nog te Nantes bevonden. De plaatsaanduidingen in de
originele lijst waren blijkbaar in vele gevallen dusdanig verminkt, dat de
auteur-dominee zelf reeds tussen haakjes een vertaling aangaf. Een enkele keer
hebben wij zelf nog een suggestie aangegeven.

Nabij de steeg du Gastedenier (Cadeniers): Abraham de Pot, hollands koop-
man, en zijn vrouw Marie Thomas en hun kinderen Abraham en Francois de
Pot.

In hetzelfde verblijf: Isaac de Pot, die een dochter heeft Isabelle de Pot, mo-
menteel in Holland verblijvende.

Nabij la Croix des Capucins: Jacob de Bie, genaturaliseerd, en Catherine de
Brissac, zijn vrouw. Hebben als kinderen Jacob, Catherine en Madeleine de
Bie. René van Buslaer (Van Bulstrade?), holl. koopman, genat., en zijn vrouw
Marguerite de Wolf; kinderen: Pierre en Janne van Buslaer.

In de herberg (uithangteken) du Roi-de-Suedde: Corneille de Broeder, holl.
koopman, niet genat., en Suzanne de Pot, zijn vrouw, houdende een herberg
voor kapiteins van buitenlandse schepen; kinderen, volgens hun verklaring,
Jean-Marie en Suzanne.

A Chezinne: Pierre Hollard (Hollaert), genat. holl. koopman, en Cornélie
Sconhooven (Schoonhoven? vw), zijn vrouw; hebben vijf kinderen, t.w. Roch,
Jacob, Jan, Elisabeth en Marie; hebben verklaard dat Roch sinds 5 jaren in
Holland is en genoemde Jacob en Marie sinds 18 maanden.
Adrien Boennes, genat. holl. koopman; heeft geen kinderen. Jacob Van-
dersluis, holl. koopman, van Rotterdam, niet genat. Théodore Otten, niet-
genat. holl. koopman, die zegt in de kost te zijn bij Jacques Gaudein.

Aux magasins Gloriette, tegenover la Fosse: Henry Vandure, geb. van Gor-
cum, en Marie Wolf, zijn vrouw, geb. van Rotterdam, niet genat.; inwonend
is Jean Denebasse (Tinebac?), holl. koopman, afk. van Dort (Dordrecht vw).

Nabij PHostel-Dieu: Adrien Hocgraft, geb. van Rotterdam, niet genat., en
Marie de La Treille, zijn vrouw, afk. van Saumur; hebben geen kinderen. Inwo-
nend is Adrienne van Toien (van Troyen) en Anne de La Cour, weduwe van Re-
né de La Treille van de stad Saumur.

Bij de ingang van de rue de la Grand'Biesse: In de winkel van mevr. de Cein-
tré: Jacques de Superville, koopman, afk. van Saumur, en Marguerite Veilste-
Keurkem, zijn vrouw, afk. van Rotterdam; hebben een kind, genaamd Jacques,
dat momenteel in Holland is, en verklaren nog een dochter te hebben, Jeanne,
die acht dagen geleden gedoopt is in de kerk Sainte-Croix te Nantes, en voorts
woont sedert drie maanden zijn moeder, Marthe Pillet, uit Saumur, bij hem,
alsmede Sibram(!) (Abram) Veilste-Keurkem en ook Marthe de Superville, zijn
zuster.

Nabij de kerk de Toussaint, in de winkel „aux Bramlarts": Guillaume Dersie,
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koopman, niet genat., afk. van Leiden in Holland, en Suzanne Perrot, zijn
vrouw, afk. van Preuilly in Tourraine. In la pree de Beauséjour, bij de winkel
„des Bramlards", nabij de heer Bernard, Abraham Verbruge, koopman, niet-
genat., afk. van Leuenbergh (??), en Emilie Reustre, zijn vrouw, niet-genat., en
Van Arse, wiens ouders in Holland zijn; hebben twee kinderen: Revexit en
Magdeleine.

Bij de ingang van de faubourg Dos-d'Ane: Justuel Bierman, afk. van Rotter-
dam, genat., en Elisabeth de Ceith, zijn vrouw, koopvrouw; hebben twee kin-
deren, Jacques en Simon.

In voornoemde straat: Arnault Wanwierklot (Van Wyckersloot), koopman,
afk. van Utrecht, en Christinna Vosel, zijn vrouw, genat.; hebben vijf kinderen:
Angélique, Jan, Arnault, Perrine en Christinne.
Daniel van Hamel, afk. van Leiden, niet-genat., en Suzanne van Arsel, zijn
vrouw; hebben geen kinderen.
Simon de Leich (Licht), koopman, afk. van Rotterdam, en Suzanne Seconove
(Schoonhoven? vw), zijn vrouw, uit Holland; hebben zeven kinderen: Guillau-
me, Jacob, Nicolas, Gérard, Catherine, Madeleine en Cristinne.
Bediende: Berthelémy Cherpin, uit het land van Gelre.

In hetzelfde perceel woont Simon Valkenaer van Amsterdam, niet-genat., en
Cornelie de Leicht, zijn vrouw, en een kind Pierre.
Gerard Pitre, van Amsterdam, genat., en Marguerite Bernard, afk. van Gronin-
gen, en Cristinne Seconove (Schoonhoven? vw), geb. te Nantes; hebben twee
kinderen genaamd Jacob en Christinne en verklaarden in Holland nog een
kind te hebben, genaamd Albert. En hebben in dezelfde woning een dochter
Suzanne, gehuwd met Philbert van Rosse uit Saumeur.

Op la Pree: Théodore Rheda, koopman, afk. van Sououen (Schoonhoven?
vw) in Holland, niet gehuwd, noch genat, (zie Schonove).

Bedienden: Christophe von Severs, van Gorcum in Holland.
Pierre Eudde, afk. van Rotterdam, koopman, niet-genat., noch gehuwd.
Pierre Vangelle, van Rotterdam, Henry Besoy, eveneens van Rotterdam.
Guillaume Rasse, van Haarlem, en zijn vrouw, van Nantes, niet-genat.

A Pont-Rousseau: Gérard Belin, koopman, van Groningen, en Marguerite
Vandure, zijn vrouw, van Nantes; hebben een kind: Henry.

In de raffinerie Ducoudray, toebehorend aan de heer Suhard (of Hihard)
koopman, werkt als bediende: Henry Batin, van Amsterdam.

De auteur komt op een totaal van 301 „aangeslagenen", inclusief de kinderen.
Voor het onderhoud van twee compagnieën van het regiment Hasfeld over de
periode van 4 t/m 7 december 1685 moest, zoals vermeld, 462 pond worden
betaald. Uit de onderstaande specificatie blijkt, dat een vrij kleine groep Hol-
landers een groot aandeel moest opbrengen: ruim 30% van het totaalbedrag:
Ester Gree, vrouw van Guillaume Rasse 40 L.
Cornelie de Licht, vrouw van Simon Walquenard (= Valkenaar; zie boven, vw)
'. 10 L.
Suzanne Perrot, vrouw van Guillaume de Bie 32 L.
Abraham Verbruge 45 L.
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Suzanne de Pot, vrouw van Corneille de Broude (= de Broeder; zie boven, vw)
10 L.

Jacob de Bie 6 L.
Totaal 143 L.

Dat de hollandse namen door de Franse dominee danig zijn verbasterd ligt
voor de hand. Wijzen wij slechts op de manier waarop van Wyckerslooth en
Valkenaar werden geschreven. Ofschoon hij duidelijk heeft getracht de vermel-
dingen in de lijst van 1685 te verbeteren, is toch de kans groot dat de originele
namen sterk afwijken. Wij hebben met opzet suggesties achterwege gelaten,

' daar het ons veiliger leek een mogelijke „vertaling" aan Uw eigen fantasie over
te laten.

De ontvangen fotocopieën zullen t.z.t. op de een of andere wijze als boekje
in onze bibliotheek te Naarden worden geplaats.

P. J. K. VAN WERKHOOVEN
Noten
1 Uitg. De Bataafsche Leeuw, 1985, geschr. door H. Bot e.a. ISBN-nr. 90.6707.064.5.
2 Nieuwe Wïnkler Prins, 1963.

WAT WENST U TE WETEN (8)

Vragen en antwoorden aan Redactie Gens Nostra, t.n.v. N. A. Hamers, Postbus
976, 1000 AZ Amsterdam.

Het aantreffen van merken in Gens Nostra XLI (1986) p. 138 was aanleiding voor
een vraag van de heer H. Altenburg te Kloosterzande. Nagenoeg dezelfde tekens
trof hij bij zijn voorouders aan en hij vermoedde dat deze een handtekening ver-
ving. Hij zou graag vernemen, wat een betreffend teken betekende en waarom
het gebruikt werd.

Als antwoord wordt de vraagsteller verwezen naar Gens Nostra XXXIX
(1984), p. 361 e.v. waar drs S. E. Pronk nog al wat hieromtrent meedeelt en naar
literatuur verwijst.

De heer A. C. N. de Goede uit Leiden vraagt wat men onder swannotsrecht
verstaat. Hierover het volgende.

Swannot is een Fries woord (oud-fries swetnat) en betekent grensgenoot en
als zodanig buur. Om swannot te kunnen zijn moest men land bezitten, buur
kan men zijn zonder land. Op de swannots als geërfden in ruime zin steunde
het rechtsleven in de Westfriese samenleving. Zij waren leden van de buurschap
en uit hoofde van hun grondbezit, de dragers van de macht. Voor uitvoeriger
informatie wordt de vragensteller verwezen naar een werk van zijn naamgenoot
A. de Goede, West-Friesche Rechtgeschiedenis, dl I, Swannotrecht, Utrecht, z.j.

Ir. A. C. Zeven treft in het Oud-Archief van Wageningen, inv. 958 (Maancedul-
len wegens den 500en penning, 1690-1720, betreffende 1695/96) aan: Cornelis
van Maenen een man die dagelycx verarmt - 10 - . Hij was rademacker die
volgens een ongedateerd stuk, Oud-arch. 884, zijn erfpacht niet kon betalen.
Daarnaast worden andere personen met „arm" en „pauper" aangeduid. Wat met
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de laatste toevoegingen bedoeld wordt is duidelijk, maar wat betekent: een man
die dagelycx verarmt?

We wagen ons niet aan veronderstellingen, en laten onze lezers graag aan het
woord.

Het begrip „impost" is de heer P. J. Slangen te Bussum niet duidelijk. Hij
treft boeken aan over impost op trouwen en begraven. Hij weet dat het iets te
maken heeft met belastingen en wil weten of de data van impost ook (onder-
)trouw en begraafdata zijn.

Inderdaad is het een belasting die enkel in Holland, dus het tegenwoordige
Noord- en Zuid-Holland met de vroegere gebieden in Utrecht en Noord-
Brabant, geheven werd 1696. Er moesten van de belastingen op huwelijken en
begraven registers worden aangelegd en bijgehouden door z.g. gaarders, vandaar
dat de registers ook gaarderregisters worden genoemd. De welstand van degene
voor wie betaald moest worden, kan hieruit enigszins worden afgelezen. Zo wa-
ren er bij begraven vijf klassen: pro deo, / 3, - , / 6, - , ƒ 12, - en ƒ 30, - maar
voor ongehuwden moest dubbel tarief betaald worden (deze behoefden dus niet
„rijker" te zijn dan gehuwde broers en zusters). De betaling en dus inschrijving
vond rond de dag van huwen of begraven plaats, die dus doorgaans noch (onder-
trouw noch begraafdatum is. Tot slot zij vermeld dat alle bruidsparen en alle
begravenen van alle religies, evenals het vervoer van lijken in de impostregisters
zijn ingeschreven.

De heer W. H. Morel van Mourik uit 's-Gravenhage vindt in de kerk te Vollen-
hove op de grafsteen van Johan Claes Rentinck, begr. 13 aug. 1607, het opschrift
„Commissarius in Overyssel". Ondanks pogingen bij andere genealogen en op
het Rijksarchief te Zwolle, kon niemand de inhoud van de functie verschaffen.
Omdat de redactie ook hier geen antwoord op kan geven, vraagt ze onze medele-
den de verklaring van deze titel of functie.

Tenslotte gaan wij hier graag nog even in op het woord demigravit. Van ver-
schillende zijden werden wij er op attent gemaakt dat „demigrare" in klassiek
latijn eenvoudig betekent: wegtrekken, weggaan, uit het land verhuizen. In het
Middeleeuws latijn heeft de betekenis zich inmiddels ontwikkeld in de zin van:
wegtrekken uit dit ondermaanse, sterven. Demigravit is dus een aanduiding voor:
overleden (naast het bekendere „obiit").

N.A.H.

TIJDSCHRIFTEN

Fotokopieën van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger versche-
nen en in de bibliotheek aanwezige tijdschriftartikelen kunnen worden aange-
vraagd bij de N.G.V., Adriaan Dortsmanplein 3A (Promers), 1411 RC Naarden.
Er worden geen tijdschriften uitgeleend.

Nederland
Amstelodamum, 74e jg., nr. 1, jan./febr. 1987. J. H. Giskes: Cornelis Kleynman (1626-1686),

vioolmaker te Amsterdam.
Idem, nr. 2, mrt/apr. 1987.1. H. van Eeghen: Leidsegracht 72, Gildehuis van de korenmolenaars

[Buys].
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Caledonian Society, Mededelingen, lle jg., no. 1, mrt 1987. NN: Provisioneel Admissieregister
1698-1809.

Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant, lle jg., nr. 1, mrt 1987. P. van
Eeten: De vroege heren van Giessen [13e —15e eeuw]; A. C. van Amersfoort: De oudste generaties
Heyblom in Dongen; H. B. Eldermans: Uit het Hof van Holland, inv. nr. 4275. Rekeningen begraven
Heusden 1644-1659; C. van Beek: Het geslacht Werther te Waalwijk en Sprang; C. den Engelse
W. J.zn: Huwelijken voor schepenen van Hoge en Lage Zwaluwe, 1685 -1749; P. Sanders: Uit Alm-
kerk R8-zaken van boedelbeheer en voogdij, 1721-1735; W. C. Geenen: Kwartierstaat Geenen; G.
van Heeswijk: Fragmentgenealogie Klerks II; G. Jansen-Verkuijl: Genealogie Verkuil-Verkuijl te
Hedikhuizen R.K.; G. J. van Hofwegen-Veenendael: Genealogie Van der Kolk uit Eethen; G. Noor-
loos: Genealogie Zizold.

Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 2, nr. 1, jan. 1987. Vervolg artikelen Genealogie
Van Beers, Begraafboek Udenhout, Doopboek Casteren, Borgbrieven Boxtel, Genealogie Van Pop-
pel en Huizenquohier van Asten; P. L. Kooien: Kwartierstaat Kooien; J. Verdonck: Doopboek RK
Reusel 1660-1709; /. v.d. Biezen: Kwartierstaat Maria van Krey; W. J. C. Senders: Van Zandvliet
naar Zeelst.

Genealogische bijdragen Leiden en omgeving, jg. 2, nr. 1, jan. 1987. Verv. Leidenaars te Harder-
wijk; T. W. Prins-de Haan: Kwartierstaat van Hendrik Knotter [-, Van der Nat, Mieremet, Vinde-
klee] en van diens vrouw Catharina Buijtendijk [-, Schouten, Cordie, Koopman; tr. 1805]; R. M.
B. Hengstmengel-Koopmans: Kwartierstaat van Susanna en Hendricus Segijn [-, Laterveer, Nagte-
gaal, Nievaart; geb. 1950 resp. 1955].

Idem, nr. 2, mrt 1987. W. F. van Zegveld: De oudste generaties Aeberli, Eberli, Ebberlee [18e
eeuw].

GensData, 4e jg., nr. 2, jan. 1987. P. F. Klok: Klapper [Beschrijving van op een computer werkend
systeem voor het klapperen van teksten]; J. J. M. den Braber: Uit de werkgroep programmatuuront-
wikkeling (errata); /. W. Pallada: Het comprimeren van invoergegevens; J. H. Luyerink: Een proeve
van het toegankelijk maken van secundaire bronnen ten behoeve van streekgeschiedenis en genealo-
gie; K. B. Scholten: Ervaringen met Basicode.

De Maasgouw, jg. 105, nr. 4, 1986. G. Vennen Linne in de dertiende eeuw [Van Merheim, Van
Wassenberg].

Idem, jg. 106, nr. 1, 1987. R. de La Haye: De bewogen voorgeschiedenis van de statuten van het
klooster Hoog-Cruts [Rondom Antonius Cox, prior 1728].

De Nederlandsche Leeuw, CIVde jg., no. 1-2, jan. -feb. 1987. P. J. Arpeau: Bijdrage tot een
genealogie van de familie Soeterik [17e (te Waalwijk) -19e eeuw; als bijlage kwst van de kinderen
van Daniel Soeterik en Jacoba van Breda (tr.1736). Veel kw. te Leiden w.o. Warnier, Bout, Van Blic-
klant en Gooi]; O. D. J. Roemeling: Oldambster en geslachten(IX). Elties II; W. A. Wijburg: Het
Utrechtse geslacht Van Resant (oudtijds Van Rosant) (aanv.); Idem: Antonie Mor van Dashorst „ver-
maard schilder van Utrecht" en zijn naast familie (aanv.); J. Fox: Het geslacht Dikkers uit Holten
(corr); H. H. J. Kuilart: Het geslacht Kuilart (aanv. en corr.); G. de Moor: Het cisterciënzerinnen-
klooster Leeuwenhorst (1261 -1574) en de families Van der Does en Van den Woude. Bijlage I: Genea-
logie Van der Does. Bijlage II: Genealogie Van den Woude (en Van Alkemade).

Idem, no. 3, mrt 1987. C. E. G. ten Houte de Lange: Sybouts [Leeuwarden, 18e—19e eeuw]; O.
D. J. Roemeling: Oldambster geslachten (X). XIII. Luwert'Egberts en zijn nageslacht; G. de Moor:
Het bezoek van Arnout van Buchel in 1623 aan het voormalige cisterciënzerinnenklooster Leeuwen-
horst (1261-1574) [art. gaat in op de heraldisch-genealogische gegevens van Van Buchel; Van de
Boekhorst, Van Weerdenburg, Van Vianen, Van der Does, Van Brakel]; R. Grootveld: De oudste
eigenaren van het Huis te Palenstein te Zegwaart [Van Egmond]; Th. van Sasse van Ysselt: Aanvul-
lende gegevens over Maria Monnix.

Numaga, jg. 1986, (nr. 3). Met register en inhoud jg. XXXII en XXXIII/1985 en 1986. K. J. A.
M. Stimm: Het Glashuis en het Kristalhuis te Nijmegen in de 17de eeuw. II. Het Kristalhuis; A.
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W.F.M, van de Sande: Vrijmetselarij in Nijmegen in de achttiende en negentiende eeuw. Een socio-
culturele schets; R. B. Prud'homme van Reine: Arent Sweers (1575-1635), regent en remonstrant
te Nijmegen.

Ons voorgeslacht, no. 368, 42e jg., jan. 1987. H. J. J. Vermeulen: Een heel domme fout van de
klerken van de Graaf van Holland? [Uitvoerige en gedetailleerde reactie op een artikel over de af-
stamming van Katharina van Voorne(burg) van Dr. J. C. Kort in De Nederlandsche Leeuw van mei
1983, met verwantschapstabellen Van Broekhuizen, Van Voorne, Van Sponheim (-Heinsberg-Loon),
Van Brabant, Van Wezemaal en Van Borselen]; K. J. Slijkerman: De weerbare mannen in Rijsoord,
Strevelshoek, Sandelingenambacht, Kijfhoek en Heeroudelandsambacht in 1673 (1672); J..C Kort:
Repertorium op de lenen van de hofstede Culemborg 1251-1648; Antw. Kind.

Idem, no. 369, 42e jg., febr. 1987. Verv. Repertorium Culemborg; J. C. Kort: De grafelijke lenen
in Zwijndrecht, 1282-1649; C. Hoek: Akten in het rijksarchief te Mons [Uit familiearchieven; 16e
eeuw, betr. o.a. Schiedam]; M. ZaaijerC. B. zn: Nakomelingen van Lenert Floriszn [16e-17e eeuw,
te Sommelsdijk en Dirksland; Van den Hemel, Hooft, Nieuwenhove, Verkaik, Van der Kars,
Bot(tge), Ruijgrock, Casteleyn].

Ons Waardeel, 7e jg., nr. 1, febr. 1987. C. van der Plas: Erfpachtsrechten in de Oost-Drentse veen-
koloniën [Emmer-Compascuum en Emmer-Erfscheideveen; invloed stad Groningen]; J. Hagen:
Schets van de geschiedenis van Vledderveen; J. E. Ennik: Van Hueswerden [1465-1525]; J. W.
Schaap: Drentse studenten in Lingen, Rostock en Keulen; A. Everts: Kwartierstaat Everts/Fie-
ten(slot).

Het Personeel Statuut, 38e jg., nr. l,jan./febr. 1987. W. Keessen: De huwelijksnaam naar buiten-
lands recht.

'lussen Vecht & Eem/Vrienden van het Gooi, 5e jg., nr. 1, febr. 1987. H. H. M. Meyer: Hoe groot
was Gooiland?

Twente, jg. 3, nr. 2, 1987. Verv. Register Burgerschap Stad Almelo [1779-1796]; Kwst. met 4 gen.:
Luesink (-, Oosterveld), Wijtsma (-, Schimmelpenning) en Welberg (-, Ottink).

Tijdschrift voor genealogie en historie „Westerwolde", 8e jg., no. 1, mrt 1987. C. J. Wegman: Het
erve Eefsingh in Veele; E. G. Schrage: Liefstingh; Idem: Abel Geerds en Geeske Abels [te Vlagtwed-
de; nageslacht o.a. Eefsingh, Eelsingh, Alveringh].

Veluwse Geslachten, jg. 12, nr. 1,1987. W.J.A. van 'f £ïrtcfe: Stamreeks Van 't Einde; A. Veldhuis:
Kwartierstaat Veldhuis-Van de Vrugt; H. J. Panhuis: Genealogie Panhuis II [te Voorst]; B. J. van
den Enk: Kwartierstaat Gerrie Denekamp-een aanzet; T. Elbertsen-Hoekstra: Genealogie Van de
Pels [te Ermelo]; F. J. Nikkels: Het geslacht Nickel-Nikkels [Stamreeks van uit prov. Luik afk. fami-
lie; oudste generaties correctie op publ. in Gens Nostra, jg. 27, sept. 1972, p. 249 cv.].

Werkgroep genealogisch onderzoek Duitsland, Mededelingen, jg. 13, nr. 1, febr. 1987. J. A. C.
Riel: Een heraldische puzzel ontraadseld? In ieder geval een verklaring [Rühl te Villingen]; K. A.
Reuvers: Fekkeli [Kwst Johann Georg Fekkeli, geb. Sternenfels 1754; Vöckelin, Blumhardt, Schlot-
terbeck, Fickh]; Ledenlijst.

IJsselakademie, 10e jg., nr. 1, mrt 1987. G. J. van de Belt: Kwartierstaat van vaders kant van Gerrit
Jan van de Belt[-, Schipper, Hekman].

Tot ons genoegen zijn wij wederom in de gelegenheid enige nieuwe tijdschriften in deze rubriek
te vermelden:

Dixieland-Kroniek. Uitgave voor de geslachten Di(c)ks, Dieks, Dix, Dij(c)ks en Dijksen. Wij ont-
vingen de nummers jg. 1, nr. 1, Kerstmis 1984, jg. 2, nr. 2, Kerstmis 1985, jg. 3, nr. 3, juli 1986, jg.
3, nr. 4, Kerstmis 1986. Initiatiefnemer is R. A. J. Dix uit Zevenaar, ook bekend als redacteur van
Gens Nostra.

Festina Lente, nr. 1, jan. 1987. Uitgave van de Vereniging Van der Bijl.
DeHagepreker, jg. 1,1987/2. Uitgave van de Familievereniging Hageman, die alle gegevens verza-

melt op deze naam en andere spellingen als Haag(s)man en Hag(he)man(s).
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Millenaers Koerier (Ie nummer, blz. 1-6). Voorz. ons lid de heer D. J. Millenaar te Hilversum.
Olsthoorn's periodiek, lejg.,nr. l,jan. 1987. Voorvader van vele Olsthoorn's is Frans, geb.Haagh

Ambacht 1775.
Van Schaik-Kroniek, jg. 2, nr, 1, febr.-mrt 1987. Contactblad voor in Van Schaik (en andere

spellingen) geïnteresseerden.
De in het maartnummer vermelde uitgave van de afd. Den Helder blijkt wel degelijk een naam

te voeren, en wel NoordKOPstukken. Hiervan is thans nr. 2, jan. 1987 verschenen met een vervolg
van Registre Civique Zijpe, Petten, Callantsoog.

België
L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 247, Ao XLII, 1/1987. L. Jous: Matériaux pour une genealo-

gie Botteman(ne) aux Ecaussinnes [Boitteman, Boetman, Bothman, 17e-20e eeuw); verv. art. De
Leeuw en Libbrecht; G. Waltenier. Les quartiers d'ascendance de Léopold Courouble (1861-1937).

Le Parchemin, no. 247, 52e année, Jan. -Fév. 1987. E. en L. Chefneux: La familie de Bosse a
Chaineux [Pasqueau dit de Bosse; 17e-19e eeuw]; J. M. Godin/P. E. Philippart de Foy: Les Doneu
è Tisnes en Hesbaye au XVIIe siècle.

Vlaamse Stam, 23e jg., nr. 1, jan. 1987. H. de Kok: Archief en documentatie voor de genealoog
in de Kempen (dl. 2, slot) [met tal van leerzame voorbeelden]; /. Verhaeghe: Volkstelling Zarren
1748; J. J. M. van Ormelingen: De Sint-Truidense tak van de familie Molinet uit Tienen [17e-18e
eeuw]; P. Donche: Het Vlaams Kwartierstatenboek IV met de computer gemaakt.

Frankrijk
Cerclegénéalogique d'Alsace, Bulletin no. 77,1987-1. D. Ingold: Les juifs de Soultz (Haut-Rhin)

au XVIIe siècle; Chr. Wolff: Notes sur la familie Billion, de Village-Neuf au XVIIIe siècle. Vele ant-
woorden in kwartierstaat-form.

Nord Genealogie, no. 84, 1987/1. Etat des dépouillements de registres paroissiaux et d'Etat-Civil
du Nord; E. Derreumauxr. Contribution a la genealogie de la familie Mulliez; G. Haguenoer. Ascen-
dance de Chatelain Claude; Aanv. Desreumaux en Cappon; G. Ranson: Tabellion de Saint-Amand.
Tabledes contrats de mariage des années 1712è 1740 [Landrieu t/m Wilay]; C. Delforterie: Mariages
des personnes de la ville de Lille et de ses environs a Leiden (verv.) [Covel t/m Lanselle].

Duitsland
Archiv OstdeutscherFamilienforscher, Bd. 10, Lief. 5, Nov. 1986. Korte bijdr. betr.: Pellert, Jun-

ker (kwst), Hostalka/Gerstner (kwst), Schwandner/Egerlander Müller-und Bauerngeschlecht,
Schücker, (de) Pauli, Türba (kwst).

Idem, Lief. 6, Dez. 1986. Korte bijdr. betr.: Ladwig, Winter, Eibenstein (kwst), Rüffler (kwst),
Kalinke(aanv.), Hufeland, Czernay, Schwandner, Donner (kwst), Langhammer, Kubeck.

Archiv für Sippenforschung, 53. Jg., Heft 105, Febr. 1987. E. Lichter. Trierer Geburtsbriefe
1548-1796 (verv. van Heft 67, 1977); H. Na/fin: Die Familie des Thomasius (Cranach-
Nachkommen) [met kwst; Heyland, Leyser, Cranach, Schreiner]; E. Fischer: Schorndorfer Manner
und Frauen in Leichenpredigten-Ein Verzeichnis nach den Bestanden der Württembergischen Lan-
desbibliothek (verv. Heft 99, 1985) [Liesching t/m Zimmerli].

Blatter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde, Bd.XV, 49. Jg., nr. 11/12, 1986. M.
Mayer. Longinus Rappenglück-Der Erbauer des Hartschimmelhofes [met kwst, voornl. te Monats-
hausen]; B. Gruber-Groh: Die Bewohner des Landgerichts Reichenhall vom 16. bis 19. Jahrhundert.
Teil II: Die hofmarkischen Untertanen.

Genealogie, Bd.XVIII, 36. Jg., Heft 1, Jan. 1987. J. Heinzelmann: Die Bernbeck aus Windsheim
nach der „Genealogiae Familiae Wenshemianae Bernpeckiorum" [14e-16e eeuw, ook in vr. lijn:
Westhamer, Frey, Hoffmann, Feyerabend, Weikersreuter, Renger, Leuchsner, Hess(e), Fürleger,
Schweycker, Fabricius en Stadtmann (16e- 17eeeuw) met Rittershaus]; E. von Reeken: Das Stamm-
buch der Margarita von Gendt [geb. Van der Kalenbergh, geh. met Friedrich von Gendt (overl. 1611),

366



afk. uit Gelderland]; F. Haerteh Aus den 7 künischen Dörfern: Die Fleischhackerfamilien in Jandels-
brunn [Hannaberger, Seyerer].

Idem, Heft 2, Febr. 1987. M. Kessler. Der Weimarer Secretarius Johann Förster d.A. (1521-1584)
und seine Nachkommenschaft [Hanwacker, Lotze, Döhler, Lentz, Grüner, Stintzius, Rieling, Brück];
Verv. Künischen Dörfern: Die Hufschmiedfamilie Schmid in Jandelsbrunn.

Idem, Heft 3, Marz 1987. H. Schöny: Musikgeschichte und Genealogie(83). Peter und Rainer
Keuschnig, Dirigent und Pianist [Kwst, voornl. Bohemen]; Verv. Der Weimarer Secretarius Johann
Förster d.A. [Denhart, Strausz, Zapff, Mitternacht].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Bd. 33, Jg. 75, Heft 1,
Jan. -Marz 1987. A. Blömer. Er will, aber sie will nicht! Beitrag zur Entstehung einer jüngeren
Rheydter Familie Quack; H. M. Schleicher. Die Fremden im altesten Kirchenbuch der ev. Pfarre
Marienberg/Westerwald.

MitteldeutscheFamilienkunde, Bd. VIII, Jg. 28, Heft 1, Jan. -Marz 1987. G. Franz: Die Weiss-
gerberfamilie Franz in Zeulenroda und Greiz [16e- 19e eeuw]; W. Lippmann: Irrungen um die Ehef-
rauen von Gregor II. Brück. Vogtlander unter den damaligen kursachsischen Raten [Goethe, Cra-
nach, Bule, Wöllner, Krappe]; E. Rauï. Über Förster-Sippen Steffen(s) in Brandenburg; H. Seidel:
Genealogische Daten der Jahre 1725/1726 aus Wollin(Pommern) [Uit een kerkelijk rekeningenboek];
E. Pröwig: Auswartige in den Zittauer Begrabnisbüchern 1601-1650.

Mosaik, 1/1987. J. N. Leget: Deutsche im notariellen Archiv von 's-Hertogenbosch; P. L. Leget-
Kuylen & J. N. Leget: Trauung von Deutschen im Nordosten der niederlandischen Provinz Noord-
Brabant [te Sambeek en Vierlingsbeek]; R. en G. Verheyen: Alph. Heiratsregister KPA Niel
1702-1802.

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XI, 35. Jg., Heft 1, Jan. -Marz 1987. V. Helk: Öselaner auf
auswartigen Schulen und Universitaten 1560-1720 (slot). Die Studenten 1560-1720; J. von Roy:
Die Besitzer des Ritterguts Quadendorf bei Danzig. Ein Beitrag zum Westpreussischen Lehnswesen;
K. J. Paulsen: Sendenhorst aus Wesenberg; O. Frötschl/H. Wamser: Brautleute und Trauzeugen aus
dem Sudetenland in Marktredwitz 1771-1843.

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Bd. 11, XXXV. Jg., Heft 3, 1986. F. Hüttenberger. Fehler
in Kirchenbüchern. Darstellung des Problems am Beispiel der reformierten Kirchenbücher Mann-
heims und Daten der Familie Hüttenberger; H. Montino: Trauungen Ortsfremder im kath. Kirchen-
buch Alzey ab 1692 [w.o.: 1716 Barbara Nott, aus Brabant]; L. Blocher. Ortsfremde im kath. Kirchen-
buch Ottersheim 1705-1804 [w.o.; tr. 1718 Johann Jakob Giesen, S.d. Gerhard G.u.d. Katharina in
Niederwerth in Brabantia]; K. Stuck: Personal der kurpfaïzischen Zentralbehörden in Heidelberg
1475 -1685 [o.a. Menso Alting jr.]; E. Reis: Soldaten in den Kirchenbüchern Kaiserlauterns zur Zeit
des Spanischen Erbfolgekrieges [H t/m Z; o.a. Nikolaus Matthias Schultheis, S. d. Matthias S., Han-
delsmann zu Harderwich in Holland, tr. 1708].

Idem, Informo-Dienst, 3/1986.

Roland zu Dortmund, Bd. 7, Jg. 21, Heft 1, 1987. Verv. Ahnenlisten Enneper en Goldacker.

Saarlandische Familienkunde, Bd. 5, Jg. XX, Heft 77, 1987. G. Muller. Familiennamen an der
Mittleren Saar und ihre Bedeutung; E. Dillschneider. Die Ensheimer Familie Görlinger-Gerlinger;
W. Petto: Zur Herkunft des Names Spaniol.

Idem, Informationsdienst, nr. 82, Febr. 1987. H. Borst: Kurzstammfolge Sperber aus Gravenwies-
bach.

Skandinavië
Heraldisk Tidsskrift, Bd. 6, nr.55, Marts 1987. B. Bratbak: Leven som norsk symbol [De leeuw

als noors symbool].

Slakt och Havd,nr.3-4,1986. C. Pilo: Slakten Pilos ursprung-en gata [hypotheses over mogelij ke
buitenlandse (italiaanse?) afstamming en gegevens uit de 17e eeuw van naamdragers Pilo, Pülo,
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Bilo(u), Bylou, Bilovius, etc.]; A. Breitholtz: Den felande lanken [afstamming van de zweedse familie
Breitholtz van patriciersgeslacht Bretholt te Reval, 16e-17e eeuw].

Noord-Amerika
The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 118, nr. 1, Jan. 1987. J. L. Hansen:

The family of Hendrick van der Werken [geb. 1683]. The Poupard Family [Hendriks schoonfamilie];
C. F. Epperson: The Ten Eyck-Boel european connection [De geëmigreerde Ten Eyck-voorvader,
Coenraet, afk. van Moers, tr. Amsterdam 1645 Maria Boel, afk. van Keulen. Te Mors kon één genera-
tie (an gen Eick) verder terug gevonden worden; van de voorouders Boel te Keulen (afk. van Antwer-
pen) iets meer. Bij het noteren van doopgetuigen te Keulen zijn verschillende transcriptiefouten ge-
maakt. De moeder van Maria Boel, Margriete van Apperloo, zal een zuster zijn geweest van Anna,
geh. met Nicolaas Ruts. Deze was te Amsterdam 1636 oom van Hendrik Boel (broer van Maria).
Nic. Ruts, wedr. Cornelia Benoits (= Ranson), otr. Keulen 17.11.1608 Anna (van) Aperloo, dr. van
Dirick (overl.) en Janneken Ruts. Of de vader van Maria Boel, Tobias, een kind was van Adriaen,
zoals gesteld wordt, is niet bewezen. De Adriaen toegeschreven dochter Catharina was dat zeker niet.
Catharina, geh. met Denijs de Maistre Janssone, komt voor in het GA Antwerpen, schepenreg.
377/296 v, 20.8.1584, als Willemsdochter! Zij was waarsch. zuster van o.a. Tanneke Boel Willemsdr,
geh. m. David Haeck, lakenkoopman (sch. reg. 377/296v) en van Augustijn Boel Willemssone (wij-
len), zn. van (wijlen) Catlyne Claes (sch.reg.358/116 v, 7.8.1579), die te Amsterdam testeerde met
zijn 2e vrouw (nots. Bruining, 174/124, 10.8.1602). Deze fam. Boel was ws. afk. van Brussel; zie
poorterboeken van Antwerpen].

Verder ontvingen wij:
Der Archivar, 40. Jg., Heft 1, Febr. 1987.
Bulletin familie „De Heus", jg. 1, nr. 2, jan.

1987.
Caert-Thresoor, 6e jg., nr. 1,1987 (met inhoud

le-5ejg.).
De Craecker, jg. 4, nr. 7, apr. 1987.
Familieblad Hofman (Groningen), nr. 2, na-

jaar 1986.
Familienkundliche Nachrichten, Bd. 7, nr. 1,

Jan.-Febr. 1987.
Met gansen trou, 37e jg., nr. 2, febr., nr. 3,

mrt, nr. 4, apr. 1987.
The Genealogical Helper, Jan./Febr. 1987.
Gens-Dunia, 24e jg., nr. 1.
Genos, Jg. 57, 1986-4.
Ons Heem, jg. 41, nr. 1, jan. 1987.
Le Heraut, no. 34, Mars 1987.

MarsetHistoria,21ejg., nr. l,jan./febr. 1987.
Mededelingen Centraal Bureau voor Genealo-

gie, jg. 41, nr. 1, mrt 1987.
Michigana, Vol. 31, no. 2, June 1986.
Nieuws van Archieven, jg. 6, nr. 2, febr. 1987.

Bijlage: Staat van het Nederlandse Ar-
chiefwezen (Leeuwarden, jan. 1987) [Na-
men, adressen, openingstijden].

Ostfriesland, 1986/4.
De profeet van de Veluwe, 3e jg., no. 9, febr.

1987 [Callenbach].
Het Treffertje, 16e jg., no. 1, mrt 1987.
Werkgroep Dokumentatie Handmerken, Me-

dedelingen, nr. 4, jan. 1987.
Van Zoys tot Soest, 7e jg., nr. 4, lente 1987.

M. VULSMA-KAPPERS

VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de N.G.V., die met hun
onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Alleen wan-
neer gebleken is dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst kunnen wor-
den verkregen, kunnen vragen in de rubriek worden gesteld.

Vragen (met antwoordporto) en antwoorden dienen op aan één zijde beschre-
ven papier toegezonden te worden aan mevr. Y. Yntema, Fuik 46, 1141 CK Mon-
nickendam.

ANTWOORDEN

229. VAN VOLLENHOVE-ALTEN (XLII (1987) p. 44)
Dr. Arnoldus van Vollenhove is de oudste zoon van Jan Arents Vollenho(v)e, die in 1615 in 's-
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Gravenhage woonde, overleed Vollenhove tussen 1.4.1617 en 18.12.1620, bij Levina Otten, nog in leven
3.2.1615, dr van Otto Egbers, mede raadsvriend van Vollenhove 5.1.1626, later burgemeester; zijn
weduwe 19.9.1635.
Berend Alten was gehuwd met Anneken Roelofs, die als weduwe voorkomt op 23.5.1625 en 11.1.1636.

Ir. G. L. MEESTERS, Utrecht

872. COMIJN-HASLES/KLEINHOFF-VERSPIJK (XXXI (1976) p. 26)
De grootouders van moederszijde van Christina Jacoba Comijn, geb. Ravenswaay 17.3.1796, zijn
Christiaan (niet: Christiaan Frederik) Kleynhoff, chirurgijn, stadsdoctor van Batavia, binnenregent
van het buitenhospitaal ald., schepen en burgemeester van Culemborg, heer van Enspijk, en Huberta
Verspijck. Nadere gegevens over hen in: P. J. W. Beltjes, „Culemborgers overzee" (z.pl., 1971) 29
en A. J. Domis „Genealogische fragmenten (Van der Marck, Ribbius, Verspijck, Van der Horst, Van
Blankesteyn e.a.)", De Ned. Leeuw 41 (1923) 289/290.
Kinderen van dit echtpaar Kleynhoff zijn vlg. Domis:

1. Dorothea Francoise, tr. Jean Camijn (niet: Comijn), capt.
2. Jacob, luit. ter zee, overl. 11.6.1790.
3. Christiaan Frederik, geb. Batavia 19.3.1763, med. doctor Amsterdam, overl. Leiden 5.4.1819, tr.

11.7.1793 JohannaCatharinaConstantia Groen, geb. 13.1.1769 (hun kinderen: a) Huberta Johan-
na Christina, geb. 1.5.1794, overl. na 1828, tr. Leiden 31.5.1820 A. van Winter, overl. voor 1828;
b) Christina Fredrieka Jochelina, geb. 4.5.1795, overl. voor 1829; c) Christiaan Nicolaas, overl.
na 1828)

4. Agnita Hubarta, tr. Urbanus Petrus Staringh, zie: Ned. Patr. 50 (1964) 403.
5. Anna Christina.
6. Everdina, tr. Willem Lodewijk van Wijnbergen; zie A Haga „Bijdrage tot de genealogie Van

Wijnbergen" NL 71 (1954) 58.
7. Adriana, tr. Willem Carel Graevestein, zie C. P. Briët „Het geslacht Sappius" jaarboek CBG

20 (1966) 218/219.
8. Helena Johanna, tr. Ange Trouessart, off. Franse republiek.
9. Huberta, tr. Johannes Jorissen, zie K.L. van Schouwenburg „Bijdrage tot de genealogie van het

geslacht Jorissen uit Wesel" NL 96 (1979) 248.
Volgens de vraag trouwde Christina Jacoba Comijn Amerongen 10.5.1822 met Hendrik Blankestein.
Behoort hij misschien tot de in het artikel van Domis genoemde familie Van Blankensteyn?
Tevens gevraagd aanvullingen en verbeteringen op bovenstaand fragment Kleynhoff.

Mr. C. P. BRIËT, Rotterdam

261. HEEMS (XLII (1987) p. 182)
Met Laerwout kan bedoeld worden Laarwald onder Laar in het Graafschap Bentheim (BRD). In
de kerkregisters van de parochie Uelsen wordt dit regelmatig aangeduid als „het Laerwolt".
De familienaam Heems zou enige relatie kunnen hebben met het nabijgelegen Heemse, onder Har-
denberg.

B. J. BOERRIGTER, Sweikhuizen

263. MASKER-LUDEN (XLII (1987) p. 183)
Harm Jans Masker, van Borger Comp. (dus niet van Borger), tr. (RK) Kleine Meer 12.1.1809 Jeltje
Bartels, van Veendam. Zij wordt later vermeld als Julia Bartels Luden. De doop van Harm Hans
was ald. (RK) 21.7.1779, vader Jan Masker, moeder Gesie Jans (later Geziena Jans Bruins). Jan
Harms Masker, overl. Veendam 24.10.1823, oud 85 jr. doop niet gevonden. Geziena Johannes Bruins,
overl. Veendam 9.9.1826. Mogelijk zijn zij gehuwd in de Herv. Kerk te Veendam. Daar werd geprokla-
meerd 19 en 26 jan. 1772 Jan Harms en Geesjen Jans, wed. Jurjen Jans Swart, beiden van Veendam.
Zeer waarschijnlijk moet voor de families Masker en Luden worden gezocht in het aangrenzend ge-
bied van Duitsland.

A. P. VAN DER KAMP, Roden

VRAGEN

284. BERENTS
Joseph Berents, sold. in het regt. De Schepper, tr. (met att. van Leeuwarden) Ferwerd 2.11.1788 Rijkje
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Arents Draeijer. In 1811 geeft Joseph Berents te Dokkum op, geb. te zijn in Aalten 29.2.1761; ald.
niet gevonden. Bij zijn overl. Dokkum 15.8.1837 worden als ouders genoemd Wilhelmus Berents
en Johanna. Gevr. zijn voorgeslacht.

P. G. BERENDSZ, Huizen

285. BACKER
Dirk Corn. Nooij, geb. Monnickendam 25.7.1754, tr. ald. 6.5.1781 Geesje (Gesina) Backer, overl.
verm. ald. 24.5.1784. Gevr. nadere gegevens van Geesje en haar voorgeslacht.
OUDT
Pieter Evertsz Oudt, zn van Evert Jansz Oudt, van Barschop (Barsbéek) bij Vollenhove, tr. (2) Me-
demblik 11.8.1792 Hielgond Andries Schiere. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Evert Jansz
Oudt.

M. NOOIJ, Hilversum

286. VAN DER BIJL
Reyer Dircxsz van der Bijl, van Medemblik, van 1634 -1669 notaris in Nieuwe Niedorp en secretaris
der stede Niedorp, tr. Alkmaar 1663 Petronella Breeckengeest, die 2 maanden later overlijdt. Was
dit het 2e huw. van Reyer? Gevr. nadere gegevens en zijn voorgeslacht.

Mevr. T SPAANS-VAN DER BIJL, Helden

287. REEDER
Nadere gegevens gevr. over:
a) Johan Joost Reeder, sergt-majoor, gesneuveld 1799 bij Oudkarspel;
b) diens zoon Christiaan Reeder, geb. 1794;
c) P. C. Reeder, tr. 23.12.1819 M van Doodewaard, vertr. naar Java 1821, overl. 1.4.1838, oud 57 jr.

L. REEDER, Assen

288. KALMEIJER-MURK
Johannes Kalmeijer, geb. Oudshoorn en Wilhelmina Murk, geb. Oudshoorn 3.5.1791, laten ald. ca
1814 Bernardus dopen. Gevr. aanvullende gegevens en voorgeslacht van deze personen.

P. A. KALMEIJER, Gouda

289. DIBBITS-KETS
Johannes Dibbits, tr. Drempt 4.10.1731 Antonia Kets, wed. Petrus Blij. Zij laten te Pannerden
13.10.1747 Peter dopen. Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht.

G. DIBBITS, Emmeloord

290. PETRAEUS
Wijbaldus Henricus Petraeus (RK), van Wytgaard, tr. Amsterdam 17.4.1767 Eva Catharina Baaden.
Zijn vader is Reinier Sixtus Petraeus, te Leeuwarden op 8.4.1748 benoemd tot onderluitenant in de
Comp. van Kapt. de la Calmétte. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Reinier.

A. P. M. BAEDE, Utrecht

291. DE HEREN VAN DE COMPAGNIE
In 1582 verschijnt in Groningen Herman Bruynsteen of Braunstein. Hij wordt aangeduid als „die-
naar van de Heren der Compagnie". Weet iemand wat met die Compagnie wordt bedoeld? De Oost-
en West-Indische Compagnieën bestonden toen nog niet.

Dr. W. BRUYNESTEIJN, Arnhem

292. REIJNERS
Henricus Reijners, vlg. opgave (door zijn zoon Antonie) bij zijn overlijden, geb. te Zutlof 25.12.1777,
tr. Barneveld 13.5.1804 Catharina Groot. Vlg. Bev. Reg. Barneveld is Henricus ald. geboren. Gevr.
zijn doop en waar ligt Zutlof?

T. KORT, Levo (It.)

293. ROOSENDAAL
Adriaan Adriaansz (van Roosendaal) legt op 18.1.1605 te Veere de poortereed af, tr. ca 1610 Petronella
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N.N. Later wordt de familienaam Roosendaal gevoerd. Gevr. nadere gegevens en beider voor-
geslacht.

P. J. ROOZENDAAL, Goes

294. d'AUNAC, DAUNAC, DONAT-FERMANT
Pierre d'Aunac (Daunac, Donat), van Sedan, tr. 's-Gravenhage 17.4.1712 Judith Fermant, begr. Am-
sterdam 11.6.1730 (Red.). Gevr. beider doop en voorgeslacht.
PARETTE-NOEL
Jean Parette, van Annone (Annonay Fr.?), geb. ca 1677, tr. (1) Anna Gallois; tr. (2) 20.12.1711 Marian-
na Noel, dr van Jacques Noel. Gevr. aanvullende gegevens en beider voorgeslacht.
DE GOOYER-WINTHUYSEN-METTENS
Gerrit Pietersz de Gooyer, zn van Pieter Jans de Gooyer en Duyfje Jansdr, tr. Amsterdam 10.4.1712
Elisabeth Winthuysen, ged. ald. 26.10.1687, dr van Fredericus Winthuyse en Maria Mettens (Red.).
Deze tr. Amsterdam 29.4.1685. Gevr. voorgeslacht van genoemde personen.

Mevr. E. A. N. VAN DER KUIP-ZILVOLD, Honduras

295. OOSTERBAAN-ROGHMAN
Simon Oosterbaan, bakker, wordt burger van Utrecht op 27.5.1709, tr. Johanna Roghman, overl.
ald. 11.2.1734. Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht.

L. W. TROMPENAARS, Amsterdam

296. WESTRATE (WESTSTRATE)
Jacob We(st)strate, notaris, komt 4.11.1669 met 1 kind van Kapelle naar Zierikzee, is dan 25 jr,
overl. ald. 2.1.1698, tr. nov. 1689 Swaantje Onias. Gevr. doop en voorgeslacht van Jacob, event. huw.
in Kapelle en naam van zijn meegebracht kind. Is er een wapen bekend?

Drs. M. WESTSTRATE, Dordrecht

297. DIFFREE-SM1T
Petrus Diffree, overl. Alkmaar 1.8.1782, tr. ald. (RK) 9.2.1766 Christina Smit, overl. ald. 23.8.1783.
Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht.
CRABBE(N)DAM-WANDELAAR
Sijmon Cornelisz Crabbe(n)dam, overl. Alkmaar 15.12.1739, tr. ald. (RK) 12.5.1709 Cecilia Jacobs
Wandelaar, overl. ald. 23.6.1730. Gevr. nadere gegevens en beider voorgeslacht.
HALFSWAAG
Cornelis Halfswaag, verm. van Schagen, overl. Alkmaar 24.3.1759, tr. ald. (RK) 5.2.1736 Hillegond
Crabbedam. Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van Cornelis.

H. W. S. TUSSEN, Zoetermeer

298. VAN BERGEN HENEGOUWEN
Voor mijn onderzoek zou ik tijdelijk ter inzage - eventueel te koop - willen hebben het boekwerk:
„Bijdragen tot de genealogie van het geslacht van Bergen Henegouwen". Pogingen om het antiqua-
risch te verwerven bleven vruchteloos. Wie kan helpen? Adres: Dorpsstraat 38,4424 CX Wemeldinge,
tel. 01192-2308.

J. J. KOSTER VAN GROOS, Wemeldinge

299. BOGERS
Hindrik Hoving, tr. Groningen 22.11.1791 Anna Bogers; get.: Jan Bogers, als vader. Gevr. doop, overl.
tussen 1814-1824 en voorgeslacht van Anna.

M. J. HOVINGH, Hilversum

300. Provincie GRONINGEN
Gevr. nadere gegevens en voorgeslacht van:
a) Albert Roelfs Pinkeltoren, geb. Midwolda 20.12.1737.
b) Jacob Pieters Wirdema, geb. ca 1740 omgeving Wirdum.
c) Lammert Jans, tr. ca 1720 Biefke Roelfs te Winschoten.
d) Pieter Lammerts, tr. omgeving Midwolda ca 1720 Trijntje Kaspers, haar voorouders bekend.
e) Jurrien Harms, later De Raaf, tr. 1730 Antje Eholds.

J. DJORDJEVIC, Stiens
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301. VAN MEETEREN-VAN DEN ENDEN
Johannis van Meeteren en Grietje van den Enden laten te Delft 6.10.1743 Martinus dopen. Gevr.
aanvullende gegevens en beider voorgeslacht.

W. VAN MEETEREN, Heerenveen

302. CUP
Geertrui Cornelisdr. Cup, overl. Gorinchem 1799, oud 92 jr. tr. ald. 13.11.1740 Teunis van Breda.
Gevr. haar doop en voorgeslacht.

Mevr. E. D. HEYNIS-RENSSEN, Arnhem

303. TRAP
Reynier Trap, wapensnijder, jm. van Amsterdam (daar niet te vinden), tr. Leiden 11.2.1657 Marya
Wout, jd. ald. Hij wordt bij dit schepenhuw. geass. met zijn zwager Jacobus van der Linden. Gevr.
doop en voorgeslacht van Reynier.

H. J. TRAP, Heerjansdam

304. PAPEGAAY
Adrianus Papegaay, overl. Middelburg 23.10.1805. Uit zijn huw. (echtgenote onbekend): 1. Johanna,
geb. ca 1748, overl. ald. 5.10.1819, tr. Jacob Termijn; 2. Pieter, geb. ca 1752, overl. ald. 27.7.1797,
tr. Catrina van Burgerhof. Gevr. oudere gegevens, daar de archieven verloren gingen bij het bombar-
dement van 17.5.1940.

R. A. PAPEGAAY, Menaldum

305. MEEDER
Jacob Meeder, glasblazer, geb. Hameln ca 1771, tr. Kralingen 10.9.1797 Elizabeth Mulder. Gevr. nade-
re gegevens en voorgeslacht van Jacob.

W. JANSEN, Rotterdam

306. DE GIJSEL-FAES
Johannes de Gijsel (RK), overl. Hontenisse 12.2.1760 en Adriana Faes (Geref.) overl. ald. 12.11.1771
laten ald. Gillis (geref.) dopen. De doopgetuigen zijn van Zaamslag. Gevr. hun huwelijk.

C. H. DE ROOVER, Amsterdam

307. DE VRIES-SALVERDA
Frans Pyters de Vries, tr. Harlingen (voor het gerecht) 22.7.1656 Ynskje Thomas Salverda. Gevr. na-
dere gegevens en beider voorgeslacht.

Mevr. D. PUTMAN CRAMER, Muralto (CH)

Aan dit nummer werkten mee:
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