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Van de redactie   
Deze uitgave van 1340 ontvangt u vermoedelijk vertraagd door mutaties in de 

redactie en het bestuur.   

   

Kopijdatum voor de Winter editie 2018 van 1340 is: 1 november 2018   

   

Redactie:   Conny Biesheuvel-van den Eijnden   

      Janneke van Andel   

      Regina Philip   

      Rob Lambermon (eindredactie en samenstelling)   

   

[Rob Lambermon, Bestuurslid]   
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VAN DE VOORZITTER   
Zondag 3 juni was ik aanwezig op het Famillement in Leeuwarden.   

Op dit  evenement dat om de twee jaar wordt georganiseerd door de NGV en 
het CBG komen vele genealogisch geïnteresseerden af. Er waren lezingen, 

excursies en een groot aantal stands waar collega-organisaties uit Nederland 

maar ook uit onze buurlanden zich presenteren.   

Het was de vierde maal dat dit evenement in een Nederlandse stad werd 

gehouden en we hopen op een vervolg in 2020.   

Tussen de Famillementen in zijn er binnen de NGV in de oneven jaren 

regionale dagen. In 2017 was er de zeer geslaagde Brabantdag. De drie Zuid 

Hollandse  NGV afdelingen, Delfland, Rijnland en Rotterdam e.o. waren 

voornemens om in 2019 de Hollanddag te organiseren.   

De besturen van de drie afdelingen zijn in mei bij elkaar geweest maar een 

week geleden hebben de afdelingen besloten dat dit geen haalbare kaart 

bleek en hebben we in overleg met het hoofdbestuur besloten hier van af te 

zien.   

Op 25 mei ging de nieuwe Europese wetgeving rondom de privacy van start 

(AVG) en verving de oude wet en regelgeving. Een commissie van drie 

deskundigen vanuit drie genealogische verenigingen heeft onderzocht wat 

deze wet  voor de genealogen gaat betekenen en welke aanpassingen nodig 
zijn. Ik verwijs hierover naar de NGV nieuwsbrief.   

Het bleek uiteindelijk allemaal heel erg mee te vallen en de genealoog van nu 

kan zonder problemen door met zijn hobby.   

Hoewel ze al is begonnen wens ik u nog een mooi vervolg op deze  zomer en 

genealogisch vruchtbare maanden achter uw computer of in een heerlijk 

archief met airconditioner.   

   

[Roelof Vennik, Voorzitter]   

Programma    

Najaar en winter 2018   

Voor het einde van dit jaar hebben we de volgende bijeenkomsten op het 

programma staan;   

   15 september   Hebben we weer de eerste afdelingsmiddag van het     

         nieuwe seizoen. Om 13.30 uur beginnen we met o.a.     

         een welkomst woord aan de nieuwe aangemelde leden    

         voor onze afd. RTM e.o. Indien u zich voor wilt stellen    
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           tijdens deze middag en u iets wilt vertellen over uw          

           onderzoek naar voorouders, kan dat, als u dat van te    

           voren meldt aan Conny.    

           Na de pauze zal Leonard van Kessel, ons nieuwe           

           bestuurslid, ons verrassen met een mini-workshop      

           paleografie!   

   13 oktober    Komt de heer Wim Scholl, lid van onze afdeling en een    

                     specialist in het gebruik van het genealogie  

software/                 programma GensDataPro, om  onder  

andere !!! vragen              van u te beantwoorden.    

17 november   Geeft de heer Willemse een lezing over "Varen in de     

       koopvaardij".                

  

Emigratie door de eeuwen heen:   

hoe een Zwitser niet terugkeerde naar zijn geboortegrond   

Zoals vele stamboomonderzoekers tref ik voorouders aan die om allerlei 

redenen naar Nederland gekomen zijn. Verrassend vond ik mijn voorouder 

Louiza Forrer (1801-1898) gehuwd met Hendrikus Baks uit 1798 (zijn 
ouders Matthijs Baks en Levina Hello).   

Er werd in mijn voorouderlijn Van Andel veel getrouwd met families Baks en 

Hartman en ook neven en nichten onderling. Louiza Forrer gaf wat variatie 

wat betreft achternamen en roots en al onderzoekend ontdekte ik een 
volledig overzicht van de familiespreiding Forrer in Nederland (100 pagina’s 

dik als onderzoekwerk van 15 jaar binnen de Forrer familie van origine uit 

Zwitserland).  Het leven van de familie Forrer door Peter Christiaan 

Forrer (gepubliceerd door Lenie Oortwijn (nicht van Peter) in 2008 te 

Amsterdam.    

De vader van Louiza Forrer was Johannes Forrer (geboren in 1760 als 
Heinrich Fürrer)  te Adetswil, kanton Zurich, Zwitserland. Gedoopt in 

Bäretswill.   

Zijn voorouders:                                                                                         

Heinrich Furrer “Durstelers”1726 getrouwd met Regula Kündig 1726   

Hans Heinrich Furrer 1680 getrouwd met Regula Murer/Maurer 1686       

Lienhart (Leonard) Furrer 1640 getrouwd met Magdelena Kägi 1649        
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Hans Jagli (Jacob) Furrer getrouwd met Regula Pfenner                           

Clinhans Furrer getrouwd met Anna Reugginer   

Heinrich trouwde Regula (zij kregen negen kinderen waarvan enige jong 

overleden) en erfde van zijn vader de helft van zijn boerderijtje en grond 

samen met zijn broer Hans Heinrich.   

Heinrich’s (vader van Johannes geboren 1760) deel was de helft van de 
boerderij (drie kamers), een stal, 2/3 van de moestuin en stuk land bij het 

dorp Rutschberg.  Het meeste land was verdeeld onder zijn oudere broers.   

Heinrich (vader van Johannes) overleed op 43-jarige leeftijd; een week na 

zijn vrouw Regula in 1770 en snel daarna twee van hun zonen tezamen met 
hun echtgenotes.    

Naast de council van de landbaronnen van Greifenberg-Werdeff die 

jurisdictie hadden over Adetswill, had de pastoor van Bäretswill, Hans Jacob 

Köchli, een zegje over het welbevinden van de overgebleven kinderen/wezen  
Fürrer. Deze pastoor had ook gediend als geestelijk verzorger in het 

Zwitserse regiment in dienst van de koning van Frankrijk en Holland. De 

oudste dochter Elsbeth werd uitgehuwelijkt en de overgebleven vier 

minderjarig kinderen Jacob, Johannes en dochters, Regula en Barbara 

werden onder voogdijschap van hun oom Hans Jacob Fürrer geplaatst.   

De pastoor Hans Jacob Köchli schreef over Johannes: muss auf diesen Bub 

wol acht gehabt werden. De situatie liep blijkbaar uit de hand daar hij op een 

bepaald moment weggelopen is en zonder huis en haard ronddwaalde in de 

omgeving van Zürich. Zijn gedrag werd niet getolereerd en hij koos (?) voor 

militaire dienstplicht in het buitenland.   

Ik kan mezelf voorstellen dat je je als minderjarige jongen, wiens ouders en 

broers ineens zijn overleden, verloren voelt en stappen neemt om onder een 

wellicht onprettig ervaren gezag weg te komen of in handen viel van        

ronselaars waarbij hij schulden opbouwde. Hij/Johannes kwam in Nederland 
terecht met het Escher Swiss regiment (commandant Johann Conrad 

Escher/12 companies met 100 man elk) waar hij drie jaar en tien maanden 

diende. Vervolgens had hij een transfer naar het Stürler regiment waar hij 

vier jaar en vier maanden diende. In 1787 begon Johannes als grenadier in 

het Nederlandse Pallardy Regiment onder kolonel Nahuijs. De grenadiers 

waren geselecteerde mannen: black fur hats and striking mustaches. Zij 
vormden de frontlijn bij vijandige situaties en moesten ook de rugzijde 

bewaken bij terugtrekking. Zijn selectie was bijzonder daar hij niet de juiste 

lengte had om een grenadier te worden en er meestal geen Zwitserse 

soldaten in aanmerking kwamen.   

Echter 22 oktober 1787 deserteerde Johannes samen met andere soldaten 

(niet zonder reden) wat werd geregistreerd in de records van het Pallardy 
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regiment zowel als in Woerden. Echter op 20 januari 1788 kregen zij pardon 

voor absentie zonder toestemming van de prins Willem V van Oranje 

vanwege de politieke crises in 1787en incident Goejanverwellesluis/inval 
Pruisisch leger etc. Ze moesten binnen tien dagen weer terug zijn in hun 

regiment wat gebeurde. Kort daarna kreeg hij toestemming om het regiment 

te verlaten via toedoen van het Escher regiment en ging over naar het Swiss 

regiment van Stockar de Neuform en vervolgens terug naar het Escher 

regiment (Hirzel en Lochman). In 1793 was het bataljon van Stockar gelegen 

in de vesting plaats Gorinchem in welke omgeving hij zijn latere leven 
doorbracht. Gorinchem had elke dag militaire parades op het grote plein plus 

die via de stadspoorten – de Waterpoort, de Dalempoort, de Arkelpoort of de 

Kanselpoort – binnenkwamen.   

In januari 1795 vielen de Franse troepen binnen en het verzwakte staatsleger 
kon nauwelijks tegengas geven. Bij de plundering en inval overleden 

duizenden soldaten – ook door de bittere kou en gebrek aan voedsel.    

Voor Johannes Forrer was dit het einde van zijn militaire loopbaan maar hij 

bleef in leven en had gedurende deze jaren een Nederlandse vrouw ontmoet: 
Johanna van Wijk, een wees die van 1777 – 1790 in een weeshuis leefde in 

Gorinchem. Ze trouwden in de Grote Kerk van Gorinchem 6 mei 1795. Zij 

kregen een dochter Regina Filippina in 1796 en verhuisden naar  

Woudrichem waar Johannes een baan als bediende kreeg bij het garnizoen.    

In 1796 verzocht Johannes Forrer/Furrer de overheid in Zürich (Landvogtei) 

om uitbetaling van zijn kindsdeel der nalatenschap van zijn ouders.  Er werd 

geld overhandigd (50 Rijnland guldens?) door Kolonel Lochmann/de 

regiment commandant in Gorinchem.  Echter er werd een bijzondere 

bepaling/ voorwaarde gesteld: mocht hij ooit het resterende deel willen 

claimen dan kon dat alleen als hij wettelijk verblijfsrecht had in zijn 
woonplaats. Men wilde voorkomen dat hij terugkwam naar Zwitserland en 

onverhoopt gebruik wilde maken van de sociale inkomensvoorziening aldaar.    

Hij is nooit teruggekeerd naar Zwitserland daar hij inmiddels getrouwd was 

plus vader geworden. Dit kan zijn beslissing beïnvloed hebben.   

Na 1796 werd hij gevangenbewaarder en poortbewaker van de genoemde 

Waterpoort. Van 1799-1810 werd Johannes ook betaald voor reparaties aan 

het gebouwtje en de poort zowel als het leveren van waren aan de Franse 

militairen. In 1811 was Johannes zelfs benoemd tot garde champetre door 
het gemeentebestuur van Woudrichem. Echter dit duurde niet lang want in 

1812 werd door het gemeentebestuur aan de Franse prefect van het 

departement Bouches du Rhin gemeld dat Johannes zijn plichten niet kon 

nakomen daar hij constant onder invloed was.   
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Het waren weliswaar zware tijden voor Woudrichem want van 1795 tot het 

eind van 1813 bezetten Franse troepen het plaatsje en begin 1814 werd het 

bezet door Pruisische troepen (kozakken). Gevechten/kanonschoten tussen 
Pruisen en Fransen in Woudrichem en Gorinchem. In 1814 gaven de 

Fransen zich over maar er was een enorme schade in Woudrichem plus dat 

de bewoners herhaaldelijk te maken kregen met de overstromingen van de 

Maas, Waal en Merwede.    

In een latere periode hebben Johannes en Johanna als arbeiders gewerkt in 

Woudrichem om hun kinderen te kunnen voeden. Ze stonden te boek als 

noodlijdend en kregen hulp van het armenbestuur. Zij leefden in een klein 

huisje in de Spieringstraat wat Johannes gekocht had voor f 14,-.   

In 1822 werd hij op 62-jarige leeftijd gearresteerd voor bedelen en in 
verzekerde bewaring gesteld in Den Bosch. Ook andere gezinsleden werden 

herhaaldelijk opgepakt bijvoorbeeld voor het sprokkelen van hout op 

verkeerde plaatsen. De armoede in Woudrichem was groot in die tijd.    

Johannes Forrer overleed 1 maart 1829 te Woudrichem oud 69 jaar. Johanna 
van Wijk bleef in haar huisje en werd naaister. Zij leefde met haar kinderen in 

het huisje en naast haar woonde de visserman Hendrikus Baks samen met 

Louisa Forrer (dochter) en hun negen kinderen.   

Behalve 1 zoon Hendrik die zich vestigde te Akersloot in Noord-Holland 
ontsnapten de andere 6 kinderen van Johanna en Johannes de armoede 

niet.   

Zijn vlucht uit Zwitserland heeft Johannes een militaire loopbaan gebracht 

maar ik kan me voorstellen dat hij weleens terugdacht aan zijn  
geboortegrond en woonomgeving. Met een gezin te voeden is terugkeer niet 

makkelijk daarbij in ogenschouw nemend dat men hem liever niet meer als 

Zwitser beschouwde.  Heeft hem dit parten gespeeld; wij weten het niet en 

kunnen alleen maar gissen.   

Nederlandse Forrer/Furrer generaties:                                                         

Johannes Forrer 1828 & Aartje den Otter (1834)                                        

Hendrik Forrer 1799 & Suzanne van Geffen (1807)                                     

Johannes Forrer 1760 & Johanna van Wijk (1771)                                  

Bronnen:   uitgave van Peter Christiaan Forrer en websites http:// 

www.genealogieonline.nl/stamboom-baks and Genlias http:// 
ww.stamboomforum.nl details Johannes Forrer en Johanna’s van Wijk’s 

kinderen, Louisa Forrer en Huijbertje Forrer, beiden gehuwd met Baks 

familie.      

                        [Janneke van Andel]   
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Mag ik mij even voorstellen . . . Leonard van Kessel   

Ik ben in 1948 geboren in Ter Aar (Aardam) en volgde als basis de MULO A 
en B in 1960-1964 in Nieuwkoop. Vanaf 1964-1976 was ik werkzaam in Ter 
Aar in de tuinbouw-sector als boekhouder-administrateur en na mijn diensttijd 
van 1969-1970 in de utiliteitsbouw als technicus. Van 1974-1976 deed ik een 
5-jarig MBO-avond-opleiding werktuigbouwkunde en volmaakte dat in slechts  
3 (!) jaar.   

In de jaren 1976-1996 was ik werkzaam bij Fokker vliegtuigenfabriek als 
groepsleider technisch schrijven (Engelstalige compilaties); daarna 
verantwoordelijk op de tekenkamer voor de werkinstructies en procedures. 
Nieuwe medewerkers bij Fokker werden in het logistieke deel van het 
Fokkertekeningsysteem door mij opgeleid. Ik volgde op HBO-niveau 
(19761980) een technische opleiding binnen het bedrijf Fokker en deed 3 jaar 
lang communicatieve assessments als technische bemiddelaar.   
In 1996 was ik projectontwikkelaar op een technisch bureau te Zoetermeer. 
Van 1997-2002 zat ik bij Unisource, later bij KPN als functioneel 
applicatiebeheerder; van 2002-2004 projectleider/officemanager; vanaf 2004 
tot en met 2009 procesontwikkelaar in de rol van test- en 
implementatiecoördinator, waarvan de laatse 2 jaar als manager.   
   

Van huis uit ben noem ik mijzelf kritisch en analytisch en dat helpt mij bij mijn - 
zoals ik het noem - ‘eindeloze’ hobby’s genealogie en paleografie. Ik geef 
workshops over genealogie en (basis-)paleografie en ook presentaties over 
Internetgebruik binnen de genealogie en sinds begin 2018 ook 
dorpsgenealogie.   
   

Sinds 1999 was ik eerst adviseur en later bestuurslid tot 2010; en van 2011 tot 
2017 secretaris van HCC!genealogie en onderhield contacten met leden; ik 
beheerde de ledenadministratie tot 2017; deed verslag van vergaderingen; 
initieerde nieuwsbrieven en was verantwoordelijk voor de e-  
mailafhandelingen van en naar leden en het bestuur. Ik schreef artikelen over 
genealogie en paleografie en beantwoordde genealogische vragen die door 
leden en niet-leden worden gesteld op de website van de vereniging. Sinds 11-
2018 ben ik bestuurslid van NGV-Rotterdam-eo.   
   

Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de Stichting Museum Hoeksche Waard in 
Heinenoord en verantwoordelijk (2012-2016) bij het ICT-management; van 
2016 tot heden zit ik in de werkgroep genealogie waar ik oude documenten 
van de Hoekse Waard transcribeer.   
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Tevens ben ik actief medewerker in de genealogiewerkgroep ‘s-Gravendeel 

vanaf 2011 tot heden.   

   

Ik ben docent genealogie (2004-heden) en basis-paleografie (2012-heden) en 
geef les in deze onderwerpen in privé-omgeving, maar heb dat in het verleden 
ook gedaan in Alphen aan den Rijn, Castricum en Gouda op de aldaar 
gevestigde volksuniversiteiten.   
Ik initieerde in 2016 in de Hoeksche Waard een werkgroep paleografie van 
oud-cursisten; wij komen 3 maal per jaar bij elkaar om ervaringen uit te 
wisselen.   
   

Vanaf 1985 tot en met 2010 ben ik actief geweest binnen de 

cultuurhistorische vereniging Ter Aar. Ik was daar jarenlang bestuurslid en 

coördinator van de werkgroep archief en genealogie. Inmiddels heb ik zo’n 
25 familiegenealogieën van de gemeente Ter Aar samengesteld, waarvan er 

enkele in boekvorm zijn uitgegeven.    

Tot op heden heb ik een genealogisch database (tot nu toe ruim 52.500 
personen en bijna 18.000) opgebouwd van de inwoners en vertrokken 
inwoners van Ter Aar over de periode 1600 - 1975. Uit dat bestand kan men 
demografische gegevens extraheren, zoals dat met een mooi woord heet, in 
welke vorm dan ook.   
   

Naast genealogie en paleografie ben ik een verwoed amateurfotograaf (1973  

-heden), mag ik graag fietsen (1960-heden) en een partij biljart spelen 
(1966heden). Met mijn 2e  echtgenote Ineke rij ikj (2015-heden) heel graag in 
de camper door geheel West- en Zuid-Europa.   
   

Mookhoek, juli 2018,   

                        [Leonard van Kessel]   
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Oproep van onze fotograaf Rob 

Voogt   

Graag zou ik informatie over deze 

persoon.   

Deze foto is gemaakt rond 1900, Hij zou 
een soort vriendschappelijke  relatie met 

mijn over overgrootmoeder hebben gehad   

Deze foto is waarschijnlijk gemaakt in 

Amsterdam of Middelburg. De naam staat 
er bij maar kan geen informatie over hem 

vinden.    

wel iets over kunstschilder, of hij dat ook 

is weet ik niet.   

Vraag: kan iemand mij verder helpen 

met gegevens over deze persoon?  

Alvast bedankt,   

               [Rob  

Voogt]   

GEN TALKS   
   

Zes enthousiaste stamboomonderzoekers vertelden over hun 
stamboomonderzoek!   

Na het succes van de eerste editie GenTalks tijdens het Famillement 2016 in 

Utrecht, was wederom een oproep uitgegaan voor de GenTalks. In deze 

rubriek kregen (amateur)genealogen een podium om hun kennis én ervaring 

op het gebied van familie-historisch onderzoek te delen. Op basis van 

inhoud, relevantie en de diversiteit van de onderwerpen werden we tijdens 
het Famillement aangenaam verrast. Een GenTalk duurde circa tien minuten. 

Daarbij konden de sprekers gebruikmaken van een beamer en 

geluidsinstallatie. Hieronder de zes geselecteerde GenTalks in alfabetische 

volgorde.   

   

Afkomst, de film                                           

Marco Bakker (historicus)   

Waar kom ik vandaan? Na jaren archiefonderzoek zette Bakker de 
woonplaatsen van 1.106 van zijn voorouders op de kaart. Het resultaat is een 
unieke animatiefilm die het verhaal laat zien van gewone mensen tussen 
historische gebeurtenissen; van het Rampjaar tot de Tweede Wereldoorlog.   
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Missing Side                                               

Joëlle de Boer (genealoog)   

Ze begon aan de stamboom van haar moeder en kende haar biologische 
vader niet. Joëlle startte december 2016, haar vader januari 2017. Hoe 
toevallig is dat?  Een verhaal over genealogie, DNA-tests en familie vinden 
door een hobby-genealoog en DNA-detective van zeventien jaar oud.   

   

De Zeelster zonderling                                      

Marita van Brussel (sociaal wetenschapper)   

Door onderzoek in Delpher stuitte Van Brussel op een oom van haar 
overgrootmoeder: de ‘arme krankzinnige’ Jacobus de Greef. Zijn spoor leidde 
naar gevangenissen, het krankzinnigengesticht Rosmalen, het zinnelozenhuis 
in Antwerpen, de Ommerschans, rijkskrankzinnigengesticht Medemblik en 
gesticht Voorburg te Vught.    

   

Levende beelden    

John Löwenhardt (secretaris Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie) 
Onderzoek naar familiegeschiedenis levert soms onverwachte resultaten op. 
Zeker als het om Joodse familiegeschiedenis gaat, ontbreken geschreven 
bronnen vrijwel volledig. Maar publiciteit doet wonderen. Zo vond Löwenhardt  

‘levende beelden’ van Hannie ten Brink, het nichtje van zijn grootmoeder.   

   

Genealogie of psychologie?    

Jacqueline Verkleij (eigenaar Past Presents)   

Door te graven in je verleden vallen dingen op hun plek en ontdek je: toeval 
bestaat niet. Het kan zelfs helpen dingen uit je verleden te verwerken en 
jezelf beter te leren kennen. Deze inzichten en voorbeelden worden tijdens 
deze GenTalk gedeeld.   

   

De voorouders van Friese onderkoopman VOC schip Batavia: Jeronimus 

Cornelisz      

Hans Zijlstra (redacteur Historische Vereniging Noordoost-Friesland) 
Jeronimus Cornelisz startte als apotheker, maar werd na een faillissement 
onderkoopman op de Batavia. Zijn doopsgezinde familienetwerk uit 
NoordHolland omvat connecties met Vondel en door Rembrandt 
geportretteerde kooplieden.   

   

Misschien inspireren deze mensen met hun verhalen u ook?   

[Conny van den Eijnden, Bestuurslid]    
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Conny’s column (24)   

Op zoek naar mijn verre  voormoeders.   

In Gens Nostra, nr. 4, juli/augustus 2018, las ik op pagina 210:   

“Wie wil er meedoen aan DNA-onderzoek?  Ik 

heb me ondertussen aangemeld.   

Altijd zoekende naar mijn voorouders “van den Eijnden” ( en andere 

voorouders!) was ik vergeten aan de zin te denken “Alleen de moeder weet 
dat het kind van haar is…”   

Dus ben ik maar eens op zoek gegaan naar mijn voormoeders!   

Tot op heden ben ik beland rond 1600, richting Essen, Nispen en Zundert.   

Binnenkort ga ik daar eens wat kerken en begraafplaatsen bezoeken. Gezien 

de (voorspelde) warmte, kunt u mij herkennen aan een hoed dragende vrouw 

met een flesje water in de hand…  Met een zonnige groet, Conny   

   

                  [Conny van den Eijnden, Bestuurslid]   

   

   

FOPPES GROTE GEHEIM   

Op 10 september 1853 wordt er in Heeg een kind geboren: Foppe. Zijn 
ouders Anske Ruurds Fortuin en Lipkjen Siebrens Reyenga hebben dan al 

drie kinderen en na Foppe komen er nog twee bij.    

Anske Ruurds is schipper, een beroep dat bij de Fortuins veel voorkomt.   

   

Zoon Foppe is volgens bepaalde bronnen een bijzonder kind: als hij 12 is 

wordt hij ernstig ziek, waarna hij beschikt over bijzondere gaven en aanleg 

voor het predikantenambt. Hij kan goed leren: op zijn 15e gaat hij naar het 

gymnasium in Zetten, daarna wordt hij toegelaten tot de Universiteit Utrecht 
waar hij Godsdienstwetenschappen studeert. Hij slaagt magna cum laude!   
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Het is dan al duidelijk dat hij een uitermate orthodoxe inslag heeft. Hij is een 

fervent aanhanger van Abraham Kuijper, mede-vormgever van de 

Gereformeerde Kerken Nederland, theoloog, predikant, staatsman en 

journalist.   

    

Foppe gaat eerst als predikant aan het werk in Bruinisse en in 1881 komt hij 

naar zijn geboorteplaats Heeg. Daar zet hij alvast de koers uit, die zal leiden 

tot de doleantie in Heeg maar eerder al in Barendrecht. Vanaf 1884 wordt hij 

berucht en beroemd in dit Zuid-Hollandse dorp. Tegenstanders zouden zijn 
koetsier hebben omgekocht opdat Foppe in de rivier zal belanden. Ook wordt 

er met stenen gegooid. Hij sticht een eigen kerk, met strenge regels, die een 

grote aanhang krijgt. Vele jaren later wordt Foppe in Barendrecht nog steeds 

genoemd, tot zeker in 2005. (Boekje Ken Barendrecht)   

   

  
(Bron: gereformeerdekerken.info)     

Na Barendrecht volgt Hilversum en als Foppe hoort hoe het met de 

gereformeerde kerken in de VS gesteld is, besluit hij in 1898 met zijn vrouw 

Grietje en negen kinderen naar Kalamazoo in Michigan te vertrekken.    
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Zijn strijdvaardigheid en behoefte om zijn strenge leer aan anderen op te 

leggen leiden ook in de V.S. meermaals tot een breuk. Hij weigert 

bijvoorbeeld kinderen, waarvan de ouders geen belijdend lid van de kerk zijn, 
te dopen. Er wordt meerdere keren verhuisd. Uiteindelijk belandt het gezin in 

Whitinsville waar Foppe in 1928 overlijdt.   

   

In juni 2017 krijgen we een e-mail van ene Karen, een Amerikaanse, die onze 
stamboom op internet heeft gevonden. Ze vraagt zich af of we familie zijn. 

Inderdaad, dat zijn we. Karen is een achterkleindochter van Foppe en ze 

heeft wat vragen. Bijvoorbeeld of het klopt dat Foppe en Grietje - een Zwolse 

- in Amsterdam zijn getrouwd. Studeerde ze daar? Nee hoor, meisjes 

mochten pas vanaf 1875 studeren. Bij het burgerlijk huwelijk, waarvoor 
Foppes ouders per notarieel schrijven toestemming hebben gegeven, is 

alleen Grietjes moeder aanwezig. Ze geeft haar toestemming mondeling 

want ze kan niet lezen en schrijven. Haar vader, die leerlooiersknecht was, is 

dan al overleden. De kans dat Grietje meer onderwijs heeft gevolgd dan 

lagere school lijkt ons uiterst klein.   

   

Foppe zou volgens Karen gebukt zijn gegaan onder een groot geheim 

waarvan iedereen hoopte dat hij dit op zijn sterfbed zou onthullen. Dat is niet 

gebeurd maar 142 jaar later haalt de waarheid hem alsnog in. De 
Amerikaanse familie is ontsteld, probeert de zaken te ontkennen, maar de 

feiten vertellen het verhaal: Grietje is – vanwege haar dikker wordende buik – 

van Zwolle naar Amsterdam gestuurd, in allerijl op 7 oktober 1875 met Foppe 

getrouwd (die daarvoor speciaal uit Utrecht was gekomen) en 11 dagen later 

bevallen van een zoon. Grietje keert met het kind terug naar Zwolle. Voor ons  

vandaag de dag niet wereldschokkend maar wel voor een streng 
gereformeerde 19_eeuwse dominee…….   

   

                        [Piet en Marianne Fortuin]   
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 Onze achternaam hoe heten wij nu eigenlijk en waar komt 

onze naam vandaan   

Tijdens onze zoektocht naar onze familieleden kwamen wij er achter dat 

onze oudst gevonden voorouder zijn achternaam Labeen was.   
   

Van beroep was hij maasschipper en kwam daardoor vanuit België, de 

zuidelijke Nederlanden, naar het noorden, de Noordelijke Nederlanden, om 
daar handel te drijven.   

Vermoedelijk kwam hij uit het plaatsje Lambermont, in België zijn twee 

plaatsjes Lambermont bekend. Het ene ligt vlakbij Verviers en het 

andere ligt in het zuidoosten bij de grens, tussen Muno en Chassepiere, 

niet ver van Sedan in Frankrijk. Bij het registreren in Nederland werd er 

achter zijn naam Labeen “de Lambermont “ geplaatst zo werd dus de 
achternaam “  

Labeen de Lambermont “.   

Vroeger werd er wel meer achter de naam de plaatsnaam geplaatst 

zodat men wist waar je vandaan kwam.    

   

De naam Lambermont kwam zowel in Nederland als België ook voor in 
combinatie met de naam Labeen. Eén van de voorouders was Casparus 

Labeen de Lambermont, advocaat in het plaatsje Elsloo (Limburg), 

overleden 1748. Van de naam Labeen bestaat in België een Franstalige 

versie, namelijk: Lambeine of Labenne. Volgens René Lambermont, een  

Belgische amateurgenealoog, kwamen de combinaties Lambermont dit  

Lambeine en Lambermont dit Labenne of omgekeerd Lambeine dit 

Lambermont in België nogal eens voor. Deze families waren vaak afkomstig 

uit Jupille-sur-Meuse.   

In de loop van de tijd verdween de naam Labeen en het voorvoegsel de, zo 
bleef alleen de naam Lambermont over. Vier zonen van Joannes Hubertus 

Labeen de Lambermont een van onze voorouders gingen het land in om 

hun geluk elders te beproeven. Van deze zonen zijn er uit eindelijk drie 

takken gekomen met een andere achternaam.   

De een wordt: “Lambermont” een volgende “Lambermond” en een 

“Lambermon” al deze takken bestaan nog steeds. Dus onze achternaam is 
van herkomst Labeen en nu heten wij Lambermon zo ook mijn neef Nico 

(penningmeester) en een bestuurslid van de NGV vanuit Utrecht Marijke 

heet met haar achternaam Lambermont en zij stamt net zoals Nico en mijn 

persoon ook af van Joannes Hubertus Labeen de Lambermont een        

kleinzoon van onze oudst gevonden voorouder.   

   



 

[Rob Lambermon, Bestuurslid]   
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