
Werkgroep üc:.c;:Jo,;ie 

Een bi.j :.-:•:;:.. 

Gehoord de verhalen van mijn vader en andere fami
lieleden, •.verden zij vroeger ook wel met de ge-
slachtnaam 'Roos* aangeduid. Het waarom echter, kon 
niemend van hen mij vertellen. Ik vond dat nogal 
vreemd en meende eens mijn licht te moeten opsteken. 
Het resultaat daarvan vindt u in het volgende ver
haal . 

Akte van geboorte no. 35 

Joannis Pecken. 

"In het jaar daizent Agt Hondert Zestien den tien
den September smiddags ten twaalf ure, zijn voor ons 
Pieter Huyaman Burgemeester Ambtenaar van den bur
gerlijken Stand der gemeente van Eemnes tweede Can
ton Amersfoort provincie van Utrecht gecompareerd, 
Mattheus Bell vroedmeester woonende te Eemnes Bin
nendijk welke ons heeft verklaart dat op den tien
den der maand September deses jaars Duyzent Agt 
Hondert Zestien, smorgens ten Zeven Uren, een°kind 
van het mannelijk geslagt geboren is, ten Huyze van 
aesselfs moeder in Eemnes Buijtendijk No. 33, welk 
kind hij ons voorstelde verklaarende aan het zelve 
den voornaam van Joannis te geven en welk Kind is 
gebooren uyt Agatha hoos, Naayster woonende alhier 
te Eemnes, Huysvrouw van Dirk Peckke tegenwoordig 
afwezent, de gemelde verklaringe is geschied in te
genwoordigheid van Evert Damen oud vier en zestig 
jaren Landbouwer en Pieter Takkee oud twee en vijf
tig jaren Bode beide woonende te Eemnes en hebben 
de Declarant en getuygen deze Acte van geboorte na 
dat hun dezelve was voorgelezen nevens ons onder
tekent" . 

Tot zover de letterlijke tekst van de geboorte-akte. 
En, die riep een vraag bij mij op. Dat de vroed
meester aangifte deed van de geboorte, kon ik mij 
nog voorstellen, ook was wel gebruikelijk om het 
beroep van de moeder te vermelden. Maar wat voor 
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waarde moest ik hechten aan het feit dat de vader 
afwezig was? Hoe rekbaar was het begrip 'tegenwoor
dig'. Afijn, de kleine Joannis was er en kreeg bij 
de aangifte de geslachtsnaam van zijn afwezige 
vader Dirk Peckke. 
Nog aezelfde dag, 10 september 1816 werd joannis 
gedoopt in de R.K.kerk van Eemnes en werd in het 
doopboek geregistreerd als 'Joannis Roos', de ge
slachtsnaam van zijn moeder! Apart werd vermeld, 
'Sine patre filius illegitimus». Het latijn voor, 
zonder vader onwettige zoon. Tegenwoordig zeggen we 
buitenechtelijken zoon. Peter en meter waren, Frans 
Pecken, zijn dertien jaar oude broer, Pranciscus 
Isodorus e.i ïiaria Groenendaal, de zes en dertigja
rige nicht van zijn moeder Agatha. Overigens was 
Agatha toen zelf negen en dertig jaar. 
De toenmalige parochie priester die waarschijnlijk 
het doopsel toegediend zal hebben was, Theodorus 
van Dijk. Aangesteld in Eemnes te 1811 en overleed 
in 1841 . 

Zittende personen: Joannis Pecken en Wimpje Roeten. 
Van l.naar r.:Geurt Wortel»Hendrik v.d.Schuur,Mar-
ritje v.d.Schuur,Marritje Pecken,dochter v.Joannis, 
Trijntje v.Achterveld,vrouw van Hendrik v.d^Schuur. 
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Mij werd door de pastoor van de parochie verteld 
waarom bijzonderheden aangaande de parochianen w^l 
m het latijn werden vermeld. Het was namelijk zo 
dat ae huishoudster wel eens wat al te nieuwsgie
rig zou kunnen zijn. En kunnen gaan snuffelen in de 
boeken en wanneer alles daarin opgetekend in het 
nederlands was geschreven, zou zij als één van de 
eerste op de hoogte zijn van de bijzonderheden der 
parochianen en aanleiding kunnen zijn van roddel
praat. Met het gebruik van latijn sloot hij zoiets 
praktisch uit. 
Over de kinderjaren van Joannis zijn mij praktisch 
geen gegevens bekend geworden. Pas als in 1859 d° 
m Eenmes werkzame pastoor De Beer, een inventari
satie van zijn parochianen houdt dan duikt Joannis 
weer voor het eerst op als Jan Roos en staat dan 
geregistreerd als boerenknecht bij ene P. van 
Beyeren. Afstammelingen van hem boeren nog steeds 
in Eemnes. 
In 1868 doet dezelfde pastoor wéér een inventari
satie en zien we Joannis geregistreerd staan als 
gehuwde man en met als zijn vrouw Wimpje Hoeten. 
Joannis is dan drie en vijftig jaar en zijn vrouw 
negen en twintig jaar. Bij hen woonden voorts nog 
de volgende personen in: Cornelis Pekken, met als 
aparte aantekening de maand april en een kruisje 
achter zijn naam, dit duidde er op dat hij was o-
verleden, hij zou vier en zestig jaar geworden zijn. 
De eerdere echtgenote en nu weduwe van H.Roeten, 
Marritje Pureveen, vijf en zestig jaar. 
Toen Joannis op 25 oktober 1865 huwde," hiji was toen 
al negen en veertig jaar, kreeg ik enig idee hoe 
hij zich ontwikkeld had. Zijn schoolse kennis zal 
met veel voorgesteld hebben, want daar schreef 
hij mij te slecht voor. Onder ander, vond ik de 
ondertekening van zijn huwelijksakte slecht ge
schreven. Ook op andere akten mede door hem onder
tekend vond ik zijn schrift erg houterig. Ook had 
nij schijnbaar moeite met de manier hoe"zijn ge
slachtsnaam te schrijven. Ik kwam zowel, ckk, te-
O-O t l o n r>\r 7 
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Zijn bruid Willempje Roeten was zeven en twintig 
jaar en haar beroep was dienstbode. Zij was evenals 
Joannis geboren in Eemnes en wel op 24 februari 
1838 en was de meerderjarige dochter van Hendrik 
Roeten, daggelder en van Marritje Pureveen, rferk-
ster, buide geboren in Eemnes. 
Van de huwelijkspartners waren beide moeders bij 
de huwelijksvoltrekking aanwezig. De beide vaders 
ontbraken, daar ze reeds overleden waren. Echter 
van de bruid haar vader bleek dat uit een overge
legde overlijdensinschrijving, doch van Joannis 
zijn vader niet! 
De eerste twee getuigen waren van Joannis zijn ge
neratie, de andere twee die van Willempje. Met an
dere woorden, elk zal zijn vrienden of bekenden 
gevraagd hebben als zodanig te willen fungeren. 
De akte was door allen ondertekend, behoudens door 
de bruid en haar moeder want dezen verklaarden 
niet te kunnen schrijven. 
Joannis had twee halfzusters, doch vermoedelijk 
heeft hij die nooit gekend, daar ze namelijk al op 
vrij jonge leeftijd stierven. Waarom zo vroeg ik 
mij af, had Joannis niet één van zijn twee in le
ven zijnde oudere hlafbroers, als getuigen genomen? 
Was de band met hen niet zo goed? Ook later bleek 
geenszins, toen uit het huwelijk van Joannis en 
Willempje kinderen geboren werden, middels vernoe
mingen, dat hij nog zusters en broers had. Ze wer
den namelijk niet vernoemd. 

ik wil mijn overpeinzing wat dat betreft beëindi
gen met nog even stil te staan, bij het moment van 
het huwelijk zelf. Mocht zijn vader in leven ge
weest zijn, dan had hij de leeftijd van 89 jaar. 
Nu was enkel zijn moeder aanwezig en die had de 
leeftijd van 88 jaar. Ik vraag mij af wat er door 
deze Krasse vrouw heengegaan zal zijn, toen zij 
wist, dat haar zoon besloten had te gaan trouwen. 

Zeven maanden na hun huwelijk werd een eerste kind
je geboren, en als levenloos aangegeven. Later werd 
het huwelijk nog verrijkt met achtereenvolgens drie 
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î'v'-Si'Mfrr'""\ ' '4*". " ''-"' • '-̂  ' , 1 ' ' ' i 

^ f f ; 4 ; ^ , .-!.- •;p.''«:' ' M 

'rAs!h'(>V' ';k-'':'<*'>'Àr:<-<>i-i*Lï''- '•• < ; . ' 'i 

'f ;10lM F5(O Sit Ultg. ], P. T»B de Vto, Boelitl., B.arV...*' 

jongens en twee meisjes. Het voortbestaan van de 
naam lecken in Eemnes was veilig gesteld! 

Twee jaar nadat Joannis huwde, stierf zijn moeder. 
üp 17 juli 1867 maakte Joannis melding aan de 
burgelijke stand, dat de vorige dag des voormid-
dags ten tien uur in Eemnes, wijk Buitendijk huis 
nr. 57 was overleden Aagje Hoos, zonder beroep oud 
39 jaar geboren te Amsterdam wonende te Eemnes, 
weduwe van Dirk lecken. De namen der ouders alhier 
onbekend, doch beiden overleden. Hier maakte Jo
annis wel enkele fouten, want zijn moeder was name
lijk niet in Amsterdam geboren doch in Den Haag. 
En ze was geen 89 jaar, doch 90 jaar. 
Joannis heeft al zijn kinderen tot volwassenen zien 
opgroeien. Evenals zijn moeder werd ook hij vrij 
oud. In mijn bezit, heb ik een oude foto, gekregen 
van tante Riek, voor oudere Eemnessers Heintje/' 
Deze foto dateert van omstreeks 1385 en daarop zijn 
afgebeeld Joannis en Wiliempje en hun jongste doch
ter Marritje. De afgebeelde personen zijn"door di
verse oudere familieleden als zodanig herkend. 
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Op 20 november 1896, gaf Dirk zijn tweede zoon, 
melding aan de burgelijke stand, samen met Antho-
nie Oosterbroek, de veldwachter, dat op de negen
tiende november s'avonds om acht uur, te Eenmes 
was overleden Joannis Feeken, oud tachtig jaar, 
van beroep arbeider. Hendrik de eerste zoon, deed 
op 30 april 1906 samen met de twee en twintig
jarige timmerman, Jan Perier, de melding dat op 
dezelfde dag des nachts ten twee ure, te Eenmes 
v.,„ nwrl pden Millempie Roeten, oud acht en zes-
tig jaren en zonder beroep. Geboren en wonende te 
Eemnes en weduwe van Joannis Pecken. Zij overleef
de haar echtgenoot bijna tien jaren. 
De vrouw van Dirk Pecken, (Roos) Hendrica van dei-
Schuur, noemde Willempje Roeten wel, Moeder wum, 
zo vertelde mij enige tantes respektievelijk, Jo 
en Riek. Ze kwam verder nogal nors over, tevens 
bleek ze nogal naamziek te zijn, het vernoemen van 
haar kinderen was daar een blijk van, hoorde ik 
verder. Haar kleinkind Wilhelmina Gatharina, zus
ter van eerder genoemde tantes, was naar haar ver-
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noemd en kon in haar prille jeugd, absoluut eeen 
kwaad bij haar doen. 

Nu ik aan het einde van de levensbeschrijving van 
Joannis ben gekomen blijf ik zitten met de gedach
te of hij en alle nazaten van hem, wel bloed van 
het geslacht Fecken in de aderen hebben stromen. 
Met andere woorden, hoevele naaindragenden van nu, 
weten dat hun biologische voorvader nooit bekend' 
is geworden? 
Waarom zo vraag ik me af, stond er geen kantteke
ning en/of kantmelding op de burgelijke geboorte 
akte van Joannis? Zal de reden zijn, dat de ambte
naar wist dat de wettige achtgenoot, volgens de 
wet, binnen enkele maanden bezwaar kon aantekenen'? 
En hij dat ongetwijfeld wel zou doen? Dit nu, is 
schijnbaar niet gebeurd. Dirk is niet thuis geko
men, vo'dr de termijn waarbinnen bezwaar mogelijk 
was. Of was hij reeds overleden? Zal deze vraag, 
waarmee ik blijf zitten, ooit nog eens beantwoord 
worden? 
In ieder geval weten we nu dat vanaf 10 september 
1ö16 de geslachtsnaam Roos in Eemnes meer en meer 
inburgerde en wij, het geslacht Fecken als zodanig 
ter plaatse ook men bekend waren. 
Gehoord de verhalen van de oudere familieleden, 
bleef dit zo, tot in het begin van deze eeuw. Zelfs 
in de jaren vijftig, toen mijn vader en ik op onze 
fietstochtjes zijn geboorteplaats Eemnes aandeden 
werd hij door zijn leeftijdgenoten begroet met 
Hoos. Overigens zag ik ook, bij alle doopinschrij-
vingen, tot in het begin van deze eeuw de beide 
geslachtsnamen achter elkaar geschreven worden. 
Wim Fecken. 

F^Ilnen:pfi^ïSarChief U t r e C h t' Gurgelij,e stand 
Eemnes R.iC.iastorie Eemnes. Met dank aan de fami
lie Fecken. 
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