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CONNY'S COLUMN (3) 
Is u ook opgevallen, dat ..... ? 
... we een nieuwe locatie in gebruik genomen hebben? De afdelingsmiddagen 
vinden nu plaats in het streekarchief Eiland IJsselmonde. We zijn daar zeer 
hartelijk ontvangen en ik denk dat de aanwezigen zich bij mijn mening kunnen 
aansluiten. 
We - onze NGV afdelingsleden en gasten - mogen daar ook gebruik 1naken 
van de documentatiematerialen, die zich in een aparte ruimte bevindên. 
U zult begrijpen dat onze samenkomsten dus steeds later zullen eindigen ... 

Ik mocht van mijn medebestuursleden de powerpointpresentatie (ik noem dat 
even "de ppp") laten zien van de zoektocht naar de herkomst van de toegang 
poort met inrijhekken, welke zich bevindt bij onze boerderij in Heinenoord. 

Mijn reactie na afloop? Ik heb het als een zeer leerzame ervaring gevoeld, 
MAAR het belangrijkste vond ik de reacties/opmerkingen van de aanwezigen. 
Daardoor kreeg ik weer ideetjes om mijn onderzoek te kunnen vervolgen. 

Daarom heb ik een voorstel aan U: 
Bent u ook bezig met een (genealogisch) onderzoek en wilt u ons op de hoogte 
brengen van uw vorderingen en/of resultaten? 
Laat het ons dan weten. We plannen uw verhaal in tijdens een afdelingsbij
eenkomst. En, wie weet, kunnen wij met z'n allen u verder op weg helpen .... 

Ondertussen moet er nog wat van mijn hart ... 
Ik ben dol op heraldiek! En nu heb ik, behalve mijn eigen man, 
"een echte ridder" in mijn vriendenkring: Ridder Roelof! [eb] 

NGV-afdelings-Iedenvergadering op 14 april 2012 
in het Streekarchief Eiland IJsselmonde 

Aanwezig: bestuur Arie Ouwendijk (sekr./wnd.vz), Jan Kees Wep
ster (pmr) en Conny Biesheuvel, en (vlg. presentie) 34 personen. 
Afwezig: Helmer Zandbergen (ziek), Roelof (Vennik (Landelijke bestuurs
aktiviteit), en afmelding van Jet Aekerling (ziekte) en Johan Okkema. 

Om 14:00 uur opent (wegens ziekte van voorzitter Helmer) Arie de bijeen
komst. Er zijn geen aanvullende agendapunten - de agenda wordt vastgesteld. 

Ingekomen/ uitgaande stukken: zijn er niet (met uitzondering van de gemelde 
berichten van verhindering). 
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Het Verslag van de vorige bijeenkomst (2 april 2011 in de Rustburcht) wordt 
zonder op- of aanmerkingen aldus vastgesteld. 
Ook het jaarverslag 2011 van de secretaris wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Penningmeester Jan Kees geeft een toelichting op de jaarrekening 2011. Er zijn 
verder geen op- of aanmerkingen over. 

Verslag kascommissie: dhr. Van Lent meldt in het verslag, dat hij res12. de 
kascommissie vindt dat landelijk penningmeester wat betuttelend overkomt 
( de goekeuring door Kascommissie zou volgens het voorliggende model niet 
eens de gelegenheid geven om zaken af te keuren danwel op- of aanmerkingen 
te maken. Hij vroeg wel naar de reiskostenvergoeding voor sprekers: daar zijn 
standaard-bedragen voor. Ook hebben niet alle bestuursleden aanspraak 
gemaakt op vergoeding van reiskosten. 
Overigens adviseert de Kascommissie om het bestuur décharge te verlenen 
voor het gevoerde beleid in 2011, hetgeen met een algemeen applaus wordt 
bevestigd door de aanwezigen. 

Ten aanzien van de begroting 2012 zijn er geen op- of aanmerkingen: het 
aangevraagde budget van € 5000 werd door landelijk penningmeester vast
gesteld op € 4990, en dus heeft de afdeling voldoende mogelijkheden. 
fu september moet de begroting voor 2013 ingeleverd worden - besloten wordt 
om op staand beleid verder te gaan ( aanpassing van de begroting lijkt dus nau
welijks nodig) .. 

Benoeming van de nieuwe Kascommissie: Dhr. Hofstee heeft nu 2 x de kas 
gecontroleerd en is aftredend, onder dankzegging. Dhr. Van Lent wil nog wel 
een tweede keer. Dhr. Lambremont zal als nieuw lid toetreden, en als reserve
lid meldt zich dhr. Peter den Hartog aan. 

Bestuursverkiezing. Hoewel beide verkiesbare personen - voorzitter Helmer 
Zandbergen, en lid RoelofVennik - tijdens de vergadering met geldige reden 
afwezig zijn, spreekt de vergadering haar vertrouwen uit in beide heren voor 
wederom een nieuwe bestuursperiode. 
Dat gaat gepaard met een welluidend applaus. 

Voorstel afgevaardigden naar de Algemene Vergadering NGV: bij acclamatie 
wordt Helmer herbenoemd en neemt Conny de plek in van Jan Kees als plaats
vervangend afgevaardigde. Jan Kees wordt bedankt voor zijn inzet in de 
afgelopen jaren. 
Conny vertelt daarna e.e.a. over de Landelijke Vergadering. Kwartier van Nij
megen heeft aantal positieve punten gemeld m.b.t. de beleidsvoorstellen van 
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het bestuur. Zij stellen o.a. voor om het beleid meer op computers te richten 
(archiefbezoek wordt nu eenmaal minder). Ook meer samenwerken met 
heemkundekringen (Conny ervoer dat die samenwerking met anderen wat 
minder is dan zij verwachtte). Laat uw op- of aanmerkingen svp. weten aan 
Conny, die ze dan kan.meenemen naar Utrecht. De vergadering doet de sug
gestie om de belangrijkste zaken nog eens per mail te versturen aan de leden -
maar dan moet men wel direct reageren. Helmer stuurt nog e.e.a. Rond (naar 
later bleek: veel mailadressen waren niet correct! Doorgeven, svp! ! ! ! 

Project 'Schilders aan de Maas' vordert maar langzaam: we zullen de verza
melde gegevens vooral via onze website gaan publiceren, en zien af van de 
doelstelling om de verzamelde gegevens uit te geven in een publicatie. 

Rondvraag: 
--Onder verwijziging naar het artikeltje over het Vlaardingse Stadsarchief 
meldt één van de aanwezigen dat ook het Streekarchief in Brielle bijzonder 
publieksvriendelijk is! (hetgeen door een aantal aanwezigen wordt bevestigd). 
--Ook wordt geïnformeerd naar de oorsprong van de strijd tussen archieven en 
Mormonen" Is gelegen in het mogelijk toekomstig gebruik: de site 'Wie is wie' 
gaat over verzamelde personen - het project is (nog steeds) in ontwikkeling, 
maar daar zou in de toekomst wellicht voor betaald moeten gaan worden. Ter
wijl de gegevens van de Mormonen gratis zijn. Spreker bezocht het archief in 
Arnhem en is gevraagd om als proefpersoon aldaar mee te doen voor het 
nieuwe project. We horen graag een volgende keer 'het vervolg'. 
--Verder zijn er geen punten meer voor de rondvraag. 

Voorzitter verzoekt ieder nog even (indien nog niet gedaan) de presentielijst te 
tekenen. Daarna bedankt hij alle aanwezigen voor hun inbreng, sluit de ver
gadering en geeft de voorzitter van onze gast-lokatie het woord. 

LEDENBIJEENKOMST 14 april 2012: STREEKARCHIEF 
IJSSELMONDE 
De heer. Ad Bonis vertelt over het ontstaan van de Stichting Streekarchief 
IJsselmonde. Er was een streven om te komen tot een gezamenlijk 'iets' dat het 
gehele gebied van het voormalige eiland van IJsselmonde zou omvatten. Het 
Streekarchief werd daarop opgericht: weliswaar een 'bezwaarde' naam omdat 
de term Archief beschermd was. Het Rotterdams archief was daarmee niet 
happy, maar het bood wel bijzondere streekmogelijkheden. 
Daarna had het als eerste locatie de Hollandse Tuin (na informele bijeenkom
sten in de zaal De Klimmende Bever). Daarbij werd een eerste microfilmlezer 
aangeschaft en overal werden daarna microfiches gefilmd. Met een daarna wel 
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teruglopend budget werd toch de huur etc. betaald. Ook werden alle dtb-regis
ters van het gebied verfilmd, en oud-notariële archieven. 
Eind jaren '80 kwam Michel Bal als vrijwilliger - hij heeft alle zaken op orde 
kunnen brengen, oa. dmv. contacten met de politiek en daarna in een WIW
baan (voor 40 uur). Arie van Munster en Jaap Dubbeldam waren als eersten 
actief, maar begin jaren '90 werd de subsidie afgeschaft. Echter: de georgani
seerde cursussen etc. leverden meer op dan subsidies ... Het aantal bezoekers 
lag rond de 200 per jaar. Michel Bal kon de overstap maken naar het Archief 
Rotterdam, waarna Theo Mulder de 'baan' op zich nam. Vorigjaar waren er 
bijna 1200 bezoekers (elk jaar weer meer dan het jaar ervoor). En er is nog 
steeds groei (tegen de 'stroom in'). Ten tijde van De Klimmende Bever:had de 
school de in gebruik zijnde ruimte nodig en moest de deelgemeente vervangen
de ruimte aanbieden (met de nodige voorwaarden, zoals: niet op een verdie
ping, enz.). Daarna kwam uiteindelijk dit gebouw beschikbaar, in 2010 werd er 
verhuisd en ging de oppervlakte van 65 naar 200 m2 - en collectie breidt zich 
nog steeds uit. 
Huidige probleem is: hoe kunnen de collecties (nog) beter ontsloten worden. 

Na deze inleiding maakten we in groepjes kennis met de verschillende 
collecties, tot aan de koffietijd. 
Na deze pauze vertelde Conny Biesheuvel op smakelijke wijze haar geïllus
treerde verhaal over de speurtocht naar de herkomst van het grote hek van haar 
familie-boerderij in Heinenoord. 
Daarna sluit voorzitter de bijeenkomst, bedankt de mensen van het Streek
archief voor de genoten gastvrijheid en dan kan ieder nog een kijkje nemen in 
de voor hem/haar interessante stukken in het Streekarchief. [ ao] 

FAMILLEMENT MAASTRICHT: NEUSJE VAN DE ZALM! 
Genealogie is een hobby, die -zoals u ongeetwijfeld weet- 'wereldwijd' be
oefend wordt. En natuurlijk zijn daar dan ook internationale organisaties 
omheen ontstaan. Regelmatig houden zij een internationaal Congres, dat dit 
keer eind september door het Centraal Bureau voor de Genealogie, samen met 
de NGV (Nederlandse Genealogische Vereniging) wordt georganiseerd in 
Maastricht onder de titel 'Grenzen in genealogie en heraldiek' (zie ook 
www.congress2012.info). Het wordt 'na 50 jaar' weer in Nederland gehouden. 
Dit congres is aanleiding om op woensdag 26 september in Maastricht vanaf 
13:00 uur het zogenaamde Famillement te organiseren. Dit is een voor 
iedereen gratis toegankelijke genealogische en heraldische publieksmani
festatie in het gebouw van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) 
en de Bonbonnière. 
Het Maastricht!! archief en de Bonbonnière worden gebruikt voor stands van 
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een veertigtal deelnemers. In h~t auditorium zijn de hele dag door verschillende 
lezingen. Verder zijn er een antiquarenbeurs in de Sint Janskerk, rondleidingen 
door het RHCL, exposities en een heraldische stadswandeling. 
Onder de exposanten een keur aan relevante nationale en regionale instellingen, 
verenigingen en stichtingen. Daarnaast heraldische kunstenaars, uitgevers, 
boekhandelaren en antiquariaten. Door het internationale thema zullen ook 
organisaties uit het buitenland acte de présence geven. 
Het Famillement heeft voor zowel gevorderden als nieuwelingen op het terrein 
van familiegeschiedenis veel te bieden. 
Onze afdeling heeft het plan opgevat om die dag - met een bus - te gaan 
bezoeken. We vertrekken vanuit Vlaardingen rond 10:00 uur, en nemen 
onderweg een aantal 'opstapplaatsen' op voor iedereen goed bereikbare 
plekken op. 's Avonds gaan we rond 19:00 uur terug, om u de gelegenheid te 
geven zoveel mogelijk van de activiteiten mee te kunnen maken. U wordt dus 
tussen half tien en tien uur weer in onze regio bij de opstapplaatsen afgezet. De 
kosten van vervoer per persoon bij een (nagenoeg volle) bus bedragen dan 
tussen € 17,-- en€ 20,--. 
Wanneer u hieraan wilt deelnemen, gelieve u mij bij voorkeur via het e-mail
adres secretarisNGV@ouwendijk.nl, of evt. telef. via 010-435 3322 vóór 10 
juli a.s. even te informeren, zodat- wanneer het plan van de bus door vol
doende belangstelling binnen bereik komt - wij u nader kunnen info1meren. 
U zult er géén spijt van hebben! [ao] 

PRESENTEREN VAN GENEALOGIE-BEST AND EN 
+ bijeenkomst op ZATERDAG 10 NOVEMBER a.s. 
U bent zo enthousi.ast bezig met genealogisch onderzoek, dat u over een familie 
een boek wilt gaan schrijven om dat misschien in de toekomst uit te geven? 
Of: u wilt uw werkzaamheden op genealogisch gebied aan anderen laten zien? 
Of: u wilt een cd maken met daarop uw gevonden gegevens? enz. 
Waar moet u dan allemaal op letten??? 
De hcc genealogie bracht enige tijd geleden een boekje uit met als titel: 
Gens Humana: 'Presentatiemogelijkheden voor genealogiebestanden'. 
U kunt dit boekje bestellen bij Leonard van Kessel. Zijn email-adres is 
l.van.kessel9@kpnplanet.nl en hij is telefonisch bereikbaar: 078 6732189. 
De kosten zijn slechts € 5,-- excl. verzendkosten. 

Maar u kunt het ook mee laten nemen naar onze volgende afdelingsbijeen
komst op zaterdag 10 november a.s. in het Streekarchief IJsselmonde. Leonard 
is secretaris van de hcc afd. Genealogie en hij is die middag ook onze spreker, 
enwel over het onderwerp "genealogie gegevens zoeken via internet". Hij 
doet dat (ook) dmv. een presentatie via de computer. Niet met de bekende 
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'powerpoint', maar met een 'prezi'-presentatie. Heeft u zoiets nog nooit gezien 
( ook prima voor het presenteren van een stamboom, trouwens: met álles erop 
en eraan) kom dan zéker een kijkje nemen.Voldoende stof voor een hele 
middag, denk ik. 

VERZOEK OM HULP 
Frans Roest is een dove man met interesse voor onderzoek naar zijn voor
ouders. Sinds drie jaar is hij aangemeld op 'My Heritage' en heeft veel van zijn 
voorouders kunnen vinden. Helaas heeft hij niet voldoende kennis van com
puters, websurfen en taal, waardoor hij in het huidige stadium aangewezen is 
op hulp. 
Ben aantal weken geleden berichtte hij ons, dat hij graag die hulp zou krijgen, 

an iemand die niet bang is voor de omgang met een dove, en bereid is hem 
thuis (tegen vergoeding) achter zijn eigen computer (met internet) wegwijs te 
maken. Frans woont in Rotterdam, Centrum Noord (2 minuten lopen van de 
achter-uitgang van het Centraal Station). 
Reageert u svp. even naar arie@ouwendijk.nl, zodat ik u met elkaar in kontakt 
kan brengen. Bij voorbaat hartelijke dank! [ao] 

GENS DATA PRO - GEBRUKERSDAG 13 OKTOBER 
Na het succes van de GensDataPro gebruikersdag in maart 2011 is besloten om 
weer een GDP-gebruikersdag te organiseren, mogelijk op 13 oktober 2012, 
onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Vanzelfsprekend weer op een 
centrale locatie in de provincie Utrecht, met lezingen, stands en workshops. 
Om inzicht te krijgen in het aantal deelnemers aan deze dag, waarop ook Bas 
Wildschut en Jacqueline Hofland toezegden weer aanwezig te zullen zijn, wil 
de voorbereidingswerkgroep graag van u weten, of u 
-zeker komt, -waarschijnlijk komt, -of dat het volledig van het programma 
afhangt. Zo kan een redelijke inschatting gemaakt worden van het aantal te 

erwachten deelnemers (maar het verplicht u nog tot niets!). • 
Graag uw reactie naar Lex van der Linden via de NGV website, of vóór 10 juli 
naar arie@ouwendijk.nl . [ao] 

NU WE HET TOCH OVER DE NGV-WEBSITE HEBBEN ... 
kijk dan (naast de veelheid aan interessante informatie over genealogie) ook 
nog even uw eigen gegevens na! Bij de vorige spoedzending (ná onze 
afdelings-vergadering maar voorafgaand aan de Landelijke Vergadering) 
stuurden we u via dat medium wat informatie: 'het zend-kanaal staat daarvoor 
open'. Maar wat schrik: binnen de kortste keren kwam er een groot aantal 
meldingen terug wegens verkeerde adressen! 
Doe uzelf dus ook een plezier en kijk uw persoonlijke gegevens even na! 
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EEN AFSTAMMINGSREEKS VAN DE FAMILIE WAGNER 
TOT DE FAMILIE VAN KERKHERVORMER ZWINGLI 
Deventer, Den Haag, Zwitserland ca 1428- heden door RoelofVennik 

Genealogie is en blijft een boeiende hobby. Door veel onderzoek, correspon
dentie en de juiste internetsites kreeg ik na vele jaren het onderzoek rond. Het 
al eerder gevonden kwartier Anna Zwingli kreeg ik tot voor kort niet aan
gesloten op de familie van de bekende Zwitserse kerkhervonner. Zwingli is 
één van drie grote kerkhervormers van het begin van de 16e eeuw. 
Er is dan ook bijzonder veel van hem bekend. Er is niet alleen veel over hem 
geschreven - ook zelf heeft hij veel theologische werken nagelaten. 
Grappig gegeven in deze reeks is het feit dat ook mijn schoonvader Anton 
Philip Wagner, theologie studeerde en o.m. N.H. Predikant in Bathmen was. 

I. Hendrika Johanna Wagner, geboren Deventer 28.01.1947, tr. Ie William 
Leonard Siebelink, geboren Almelo 5.7.1946.zoon van Hendrik Siebelink en Petro
nella Sophia Zeegers leraar HBO (uit dit huwelijk 1 dochter, 2 zonen). Gescheiden en 
hertrouwde Antonia Johanna Maria Westland tr. 2e Rotterdam 14.10.1994 Roelof 
Klaas Vennik, geboren 14.03.1954, zoon van Jan Vennik en Atje Johanna de Bruijn. 
Directieadviseur, publicist en genealoog. Voorzitter NGV. Eerder gehuwd met Adriana 
Jannine van der Linden. (gescheiden 1991 ). 
II. Anton Philip Wagner, geboren Den Haag 5.03.1900, studeert Rechten en 
Theologie te Leiden laatstelijk predikant te Bathmen, overleden aldaar 18 oktober 
1952. tr. Brummen 30.10.1930 Johanna Hendrika Reesink, geboren Zutphen 
9.10.1907 overleden Zwolle 04.01.1994 studeerde theologie te Leiden. Dochter van 
Carel Albert Reesink, fabrikant, en Elisabeth Johanna Tijl. 
111. Anton Johan Wagner, geboren Den Haag 15.07.1859- overleden Den Haag 
14.06.1934 hoofdonderwijzer te Den Haag, tr. Den Haag 12.05.1899 met Johanna 
Frederica Rudolphina Gravelotte, geboren Boxtel 4.10.1869 - overleden Den Haag 
09.05.1950 dochter van Carolus Henri Gravelotte, werktuigkundige, en Catharina 
Albertina Vos van A vesate, 
IV. Johan Philip Wagner, geboren Den Haag 07.09.1830- overleden Den Haag 
26.04.1894 tr. Den Haag 06.05.1857 met Antonia Johanna Begelinger, geboren Den 
Haag 17.05.1830 -overleden dochter van V. 
V. Joseph Begelinger, geboren Den Haag 25.04.1794 (doop aldaar 27.04)
overleden Den Haag 11.07.1845, schoenmaker tr. Den Haag 24.03.1819 met Johanna 
Bemardina Tessier, geboren 21.01.1793, doop RK dochter van Johannes Willem 
Tessier en Elisabeth Barendlogher.Joseph Begelinger, geboren Den Haag 14.04.1755 -
overleden Den Haag 09.07.1825 
VI. Joseph Begelinger, doop Den Haag 14.04.1755 - overleden Den Haag 09.07.1825 
schoenmaker. ingeschreven als Burger Den Haag 1.8.1785. tr. le Helena Hendrika 
Hollen, doop Den Haag 25.03.1755- overleden ca 1796 dochter van Jan Hollen en 
Agnes van Baburen. tr. 2e Dorothea Slodderhof., geb. Nassau Dillenburg - overleden 
Den Haag 22.1.1813. 
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VII. Johannes Begelinger (Beglinger) doop Salez (Zwits.) 03.04.1729- overleden 
Den Haag 10.11.1798.koopman in kruidenierswaren. Burger Den Haag 30.05.1770. 
tr. Maria Commerseel, doop Leerdam 28. l 0.1722 - overleden Den Haag 04.04.1804 
dochter van Lambert Commerseel en Geertruy Verburg. 
VID. Johannes Begelinger, doop Salez (Zwits.) 14.10.1708 - overleden 13.10.1783. 
kramer/winkelier tr. Ca 1728 Elisabeth Reich, doop Salez 1.11.1707- begraven ald. 
27.02.1780. dochter van Joseph Reich en Marharetha Hagmann. tr. 1779 Magdalena 
Werder. Doop 09.02.1724 Sennwald Skt. Gallen en overleden 15.4.1781 dochter van 
Caspar Werder en Catharina Inkelder. tr.(3) 15.11.1782 Catharina Leuener. 
IX. Hans Peter Begelinger, doop Matt 19.06.1642- begraven aldaar 29.06.1719. 
tr. (1) Dorothea Thonieri. Doop Davos 28.10.1637 -overl. Salez 14.03.1705. trouwt 
1.10.1705 Salez met de2 l jarige Regula Hanselmann doop Salez 11.03.1687 begraven 
18.01.1742, dochter van Georg Hanselmann en Elisabeth Tusel. Zij hertr. In 721 met 
Conrad Babi. 
X. Hans Begelinger, geboren ca 1617, soldaat. Boerenarbeider, boer. tr. Maria 
Gentner, doop Elm (Glarus) 27.09.1619 dochter van Peter Gentner en Agatha Bäbler. 
XI. Nicolaus Begelinger, doop Salez 21.11.1581 - begraven ald. 24.12.1625 
tr. Rachel Zwicki (Zwickly), geboren 1587- begraven 08.01.1625 Salez. 
Vermoedelijke dochter van Balthasar Zwicki en Eva Winkler. 
XIl. Jacob Begelinger, geboren in Mollis (Zwits). Ca 1545 - overl. 1613. 
zoon van Kaspar Begelinger en NN. tr. Anna Wild, geboren ca 1553 - begraven 
25.04.1628 Glarus. 
XDI. Niclaus Wilhelm Wild, geboren St. Johann ca 1510, tr. 1539 Anna Zwingli 
geb. ca 1514 zie XIV. . 
XIV. Nic/aus Zwingli, geboren Wildhaus ca 1482 - overleden ca 1561/ landbouwer 
(broer van Ulrich Zwingli geb. 1484.) tr. Dorothea Mauer (Maurer) geb. Wildhaus ca 
1485 
XV. Johann Ulrich Zwingli, geboren Wildhaus ca 1454 - overl. 1513. tr. C 1480 
Margaretha Bruggmann, ( ook Melli )geboren ca 1458 - overleden Wildhaus ca 1519. 
hij landbouwer en gemeindemann, schout te Wildhaus 
XVI. Heinrich Zwingli geboren ca 1428 

Aangezien over Zwingli zeer veel is gepubliceerd slechts een korte levens
beschrijving: 
Op 1 januari 1484 geboren te Wildhaus als zoon van XV ( Johann Ulrich 
Zwingli, geboren Wildhaus ca 1454 - overl. 1513.) in een gezin van 8 broers 
en 2 dochters. Zijn eerste scholing kreeg hij van zijn oom Bartholomeus die 
pastoor in Weesen was. Daarna ging hij naar de Latijnse School in Bern en 
vervolgens naar de universiteiten van Wenen en Basel. In 1505 - 1516 is hij 
priester te Glarus, en in 1515 ontmoette hij Erasmus door wie hij sterk werd 
beïnvloed. In 1513 ontving hij een pensioen van de Paus vanwege zijn diensten 
in het leger als proost. Hij was aanwezig in de slagen bij Novara in 1513 en in 
1515 bij Marignano. 
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Vanwege het feit dat hij een goed preker was, werd hij eind 1518 benoemd tot 
priester in de kerk van Zurich. Op 1.1.1519 predikt hij er voor het eerst en wel 
over de genealogie van Jezus zoals beschreven in het evangelie van Mattheus. 
In 1519 werd Zürich door de pest getroffen en werd ook Zwingli ziek - hij 
herstelde echter. Vanaf 1520 neemt hij geen inkomsten van de paus meer aan. 
Vervolgens viel hij het huurlingensysteem aan en overreedde hij Zürich, als 
enige van alle kantons, om een alliantie met Frankrijk te weigeren. \lanaf 1522 
begon Zwingli met het hervormen van de kerk en het christelijk geloof. 
Zijn eerste reformatorische geschrift, 'Vom erkiesen und Fryheit der Spysen', 
werd gepubliceerd tijdens een dispuut over het kerkelijk recht aangaande het 
vasten. Zwingli was er nu van overtuigd dat alleen de Bijbel, en niet de tradi
ties van de kerk de bron was van het geloof. Hij publiceerde deze gedachte in 
Archeteles. 
In het voorjaar van 1522 trouwde hij in het geheim met Anna Reinhard. Anna 
was een jonge weduwe met drie kinderen. In een openbare kerkdienst op 2 april 
1524 werd dit huwelijk officieel gevierd. Zij kregen nog vier kinderen. 
Terwijl de Reformatie een groot deel van Zwitserland in haar macht kreeg bleef 
een aantal kantons felle tegenstand bieden aan Zwingli. 
Zwingli spoorde de kantons aan tot een burgeroorlog. Hij slaagde erin Zurich 
de oorlog te laten verklaren aan de rooms-katholieke kantons. Deze oorlog 
kwam snel tot een einde en het verdrag was zwaar ten nadele van de Rooms
Katholieken. 
De Zwitserse Bondsstaat was geen gecentraliseerde staat, maar een samen
raapsel van kantons die het slechts over enkele zaken eens waren, hoofdza
kelijk over de wens onafhankelijk te blijven van het Heilige Roomse Rijk. 
Toen de ro01ns-katholieke kantons aanstalten 1naakten een alliantie te vormen 
met Karel V, stelde Zwingli voor om hen de oorlog te verklaren, om dit te 
voorkomen.. In oktober 1531 pleegden de ro01ns-katholieken een gezamen
lijke aanval op Zürich. Toen het protestantse leger bijeengeko1nen was, ging 
Zwingli 1net hen mee. Hij werd in deze veldslag gedood bij Kappel.op 2 okto 
ber 1531. 

N aten/Literatuur: 
Johann Jacob Hottinger - Leven en daden van de Zwitserschen Kerkhervormer 
Ulrich Zwingli, 1844 Amsterdam bij G.Portielje. 
Urkundensammlung der Historischen Vereins Kantons Glaurus Urkunde 31 
14.11.1289. (Begelinger). 
Ida Tschudi Schümperlin &Dr. Jakob Winteler, Wappenbuch des Landes 
Glarus 193 7. 
Poorterboek Den Haag. 
W.Schneider,Auf den Sporen vom Ulrich Zwinglis Grossvater. [rv] 
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