
De Schoolmeester 'Jan Vos' 

Een reaktie naar aanleiding van het onderwerp, School
meesters in Eenmes-Buitendijk, jaargang 5, 1983 blz.92. 
Betreffende het onderzoek naar het geslacht Fecken is 
Jan Vos als aangetrouwd familielid ook het doel van 
mijn speuraktie en meen ik met het hierna volgende wat 
meer duidelijkheid te scheppen omtrent zijn persoon. 

Jan Vos werd op 8 december 1771 in Hilversum Rooms Katho
liek gedoopt en was de zoon van Pieter Vos en Marritje 
Bollebakker. 1) 
Op vijf en twintigjarige leeftijd stond Jan in 1796 
voor de klas en onderwees de lieve jeugd van Eemnes-Buiten, 
Mogelijk startte hij hier zijn carrière en was hij de hulp 
onderwijzer van de reeds ervaren Pieter Langendijk, die 
al vanaf 8 januari 1765 in Eemnes de kinderen onderwees. 
Er werd toen school gehouden net om de hoek van de Kerk
straat in een huis staande bij het oude verenigingsge
bouw. 2) 
De plaatselijke chirurgijn Erans Eecke woonde medio 1794 
in het 'Hoge Huis' in de Kerkstraat. 3) 
En zijn oudste dochter Helena Margaretha, Lena, geboren 
26 oktober 1774 R.K. kreeg aan Jan Vos kennis. Het resul
teerde in hun huwelijk, welk in Eemnes zowel gerechte
lijk als kerkelijk werd bevestigd op 29 september 1799. 4) 
Bijna zes maanden na hun huwelijk werd op 18 maart 1800 in 
Eemnes hun eerste kindje R.K. gedoopt. Het was een dochter
tje en kreeg de naam Maria. Peter en Meter waren; Dirk 
Eockke en Maria Bollebakker. Een tweede kindje Erans ge
doopt op 6 februari 1802 vond ik in het doopboek van de 
R.K. Vituskerk in Hilversum. 5) 
Meter hierbij was; Naatje Kok, de vrouw van de chirur
gijn Erans Eecke. Van beide kinderen werd mij verder 
niets bekend. 

Het moet omstreeks 1802 geweest zijn, dat de familie Vos-
Eecken Eemnes-Buiten verliet om zich vermoedelijk voor 
kort in Hilversum te vestigen. 
Mijns inziens waren er voor het vertrek uit Eemnes-Bui
ten enige aanwijsbare redenen. Ten eerste hield Anna 
Catharina Kok, Jan's schoonmoeder en sedert 1798 weduwe 
het terzelfder tijd in Eemnes voor gezien en vertrok 
naar haar geboorteplaats Amsterdam. Hierdoor was de di
recte band met het dichtbij zijnde ouderlijk huis van 
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zijn vrouw vervallen. Ten tweede was Jan Vos nog niet 
bevoegd tot het onderwijzen en heeft zich mogelijk op 
advies van de toenmalige schoolopziener de heer J. Teis-
sesre L'ange en zijn Eemnesser leermeester bezonnen 
kunnen hebben, waar zich te laten examineren. Tot die 
gevolgtrekking kwam ik, toen ik bij verder onderzoek in 

'4 

't W^t 
Sil 9 

i/s. 

Heden den ^ - Û t ^ L ^ <&„ / Ä „ 
Achuienhoüderd negen -en TeeMig, lijn i M on» jmdergeleekende, t » l " « » " 
Tan den burgerlijken stand der gemeente crL* ~e^£z~'-e^Z-^€*&yr-*-~2^ 

// • rZ-f —~> •'••* versehenen 
t^

//±-fLe-- &€-£*& w n • «'r - n - ^ 

Tan beroep ' l > ' ^ ^ L v f , t t ,.^ ,• 7^77^^- - « T * >^? * - ^ -, . .^ ^ r ~ ^r't f' • •- • -.J^ 
' ~"7/*^ jaren. wonende < ^ i -r^j » <-̂ . f r x? « , . ' / r i V r ~ / - . — t i - ^ ^ ^ ^ > ^^A^ 

-f &c- £-̂ ~—*- SZ't^ï^-C^' Tan dena 'te noemen «reriedene, en <ä-~-*- ^ - ä ^ - X V > 
* • ' ü C ' ^-c^Z-XX^Z ^ . ,. «niieniej .3 
55 ) -r-*~e-<-*î^? *ud /ït<?ik-ifv-'"^**-*^ilZf jaren, wonende 

Tan de OTerlédeneV -welke irs; : 

hebben Terklaard dat op den X > ^ ^ ^ ^ ^ < ^ J % v , , « < „ : , „~ ^ v ^ » * - ^ , * ^ * ^ « ^ ; 
des^-z^f-.'v.*-«^ ten O^^-^fv^, ure, in hetliuis »taande £z-*it£> /i&jf *£*>^e^r^^ 

in den ouderdom Tan • ^ ' / ' « ^ « ' « / ^ ( - - v - « " Z ^ ysz^r^*^ 
is orerleden ^^-él-c^^l^-^cle .*&*^Jz^c-C^ *>{?•... > ;- « 

Tan beroep -JZ&~r-z.-r£^'Z-~> geboren •'/?•" ^r f~~>> 
«n wonende «srW^z-'*-«t.; ,/^^e^f^^,;-t-• - / ^ » ^ » X ^ ^ • p t/e.iséw^*^^ 

Eu hebben wij hierran opgemaakt deie akte, welke na Toorleting door oni c*lf-2?~7~c ^f^^fZcn 

/ y ^ / A t * w / s i . .**<• A--»—» '/"" 
De Ambtenaar Toorooemd. 

«, a^r£ *?"% 

het archief van de burgelijke stand van de gemeente 
Hilversum de huwelijksakte vond van een derde kind, 
Jansje. Zij bleek op 22 juni 1806 in de 'Minderbroe-
derkerk' te Gouda gedoopt te zijn. Vervolgens verschaf
te Gouda's gemeente-archief mij meer bijzonderheden 
betreffende Jan Vos. 

Vooraf even het volgende; in 1801 werd de eerste na
tionale schoolwet uitgevaardigd. In 1803 werd deze in 
Gouda al weer vervangen door een nieuwe. 
Er kwam een commissie van toezicht over het lagere 
schoolwezen binnen de stad Gouda. 
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Leden waren; hoofdzakelijk predikanten, vier man. 
De door de leden ontworpen instruktie werd op 27 
maart 1804 door de gemeente aanvaard, lot de taak van 
de commissie behoorde het examineren van hen die zich 
als onderwijzer wilden vestigen, het inspecteren van de 
scholen waarbij zowel aan het onderwijs als aan de ge
bouwen aandacht geschonken moest worden en in het al
gemeen de verbetering van het lager onderwijs. De com
missie moest jaarlijks van haar werkzaamheden verslag 
doen aan de schoolopziener en aan de gemeenteraad. 
In 1806 kwam er een derde schoolwet en bracht een re
organisatie van de commissie van toezicht; aan de be
staande leden werden toen nog twee predikanten toege
voegd. 6) 

Doch laat ik nu verder gaan met de levensloop van Jan 
Vos. In de notulen van de diverse vergaderingen van de 
commissie van toezicht las ik het volgende; 27 april 
1804, 'Wijders vervoegde zich voor de vergadering de 
persoon Jan Vos van Hilversum. Verzoekende als onderwij
zer binnen deze Stad geëxamineerd te worden, hetwelke 
toegestaan zijnde, is dezelve ten overstaan van de Com-
missien welke van wegen deze vergadering daartoe is ge-
commiteerd, onderzogt in de Spel, Lees-en Schrijfkunst, 
alsmede in het Nederdeutse taal en burgerlijke rekenkunde 
met dat gevolg, dat Hem een getuigschrift/Bijlage Num. 
11 is ter hand gesteld.' 7) 
Verder vond ik: 'Extract uit de Resolutiën van de Raad 
der Stad Gouda, genomen op Vrijdag den 11 mei 1804 

Is na voorgaande deliberatie en op het tavorabel getuig
schrift van de Commissie van toezicht over het lagere 
schoolwezen binnen deze stad goed gevonden en verstaan 
Jan Vos te admiteren om binnen deze Stad publiek School 
te houden en de jeugd te instrueren; mits dat denzelven 
zich zal reguleren, naar de order en het Reglement op 
de Scholen geëmaneerd.' 

Accordt: met voorstaande Res 
getekend, S. Polijn. 

In diverse verslagen van de vergaderingen van de school
commissie las ik, d.d. 11 mei 1804:'Voorts is besloten 
aan den Schoolopziener den heer De Goede, van het examen 
van J. Vos kennis te geven.' En dat Jan Vos nogal krap 
bij kas zat was te lezen aan het einde van hetzelfde ver
slag. 'De secretaris ene Declaratie ter Somma van ƒ 5.10,-
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wegens het examen van Jan Vos ter tafel overgelegd heb
bende is eenparig begrepen, dat daar de aangewezen Jand-
sen, van de commissie eene dergelijke uitgave niet kun
nen lijden, deze penningen door de Geëxamineerden moeten 
worden voldaan, is de Secretaris verzocht de nodige po
gingen daartoe aan te wenden.' 
Over de afloop daarvan vond ik verder niets! 

In de notulen van de vergadering d.d. 8 juni 1804 las ik 
verder:'Ingevolge het geresolveerde in de vorige verga
dering zijn allen de geadmiteerde schoolhouders binnen 
deze Stad, waaronder ook J. Vos, voor de vergadering 
verschenen en hun is bij monde van de voorzitter kennis 
gegeven van de aanstelling der Commissie en aangezegd, 
dat de commissie verwachtte, dat een ieder Schoolhouder 
in zijn School goede orde hield en dat de Commissie voor
nemens was, eerdaags zulks in ogenschouw te komen nemen.' 
In de notulen van de vergadering van 26 juli 1807 las ik: 
'In deze vergadering den 26e is aan den kostschoolhouder 
Jan Vos op zijn verzoek een getuigenis gegeven van zijn 
gedrag als Schoolonderwijzer/Bijlage XIX. ' 

Na deze datum werd Jan Vos niet meer genoemd in het no-
tulenboek. Wel werd daarna een herbenoeming gedaan aan de 
kostschool. De conclusie mag dan ook getrokken worden dat 
Jan Vos ruim twee jaar werkzaam is geweest in de stad 
Gouda. 
Of de aanleiding van het vertrek van de Rooms Katholieke 
onderwijzer Jan Vos gezocht moet worden in een stuk on
vrede over de kort op elkaar volgende reorganisaties van 
de commissie van toezicht, of in het uitsluitend bestaan
de gezelschap van predikanten, laat ik maar aan de lezer 
over. Volgens de geboorte-akte van hun vierde kind Pieter, 
geboren in Amsterdam op 6 juli 1813 tijdens een logeerpar
tij van zijn moeder bij een van haar zusters kwam ik aan 
de weet,dat de familie Vos-Fecken in Soest, departement 
Zuiderzee, woonde. Vader's beroep bleek schoolhouder te 
zijn. 8) Naspeuringen betreffende een mogelijke onder
wijzersfunctie of als inwoner van de gemeente Soest le
verde niets op. Wel vond ik in het oud archief van de ge
meente Hilversum een brief van de schoolopziener de heer 
Teissedre L'ange van 6 juni 1817 en gericht aan de schout 
van Hilversum. Schrijver vroeg daarin om een officiële 
verklaring van het zedelijk en burgelijk gedrag van ze
keren Jan Vos, schoolondernemcr en welke in Hilversum 
moest wonen. 
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Tot zover mijn wetenswaardigheden over de schoolmeester 
'Jan Vos'. 
In 1832 trouwde zijn dochter, Jansje in Hilversum en 
bleek Jan Vos het deurwaarderschap uit te oefenen. Dit 
beroep stond ook vermeld op zijn overlijdensakte, toen 
hij 26 december 1845 op vier en zeventig jarige leeftijd 
in zijn geboorteplaats Hilversum overleed. 

Wim Kecken. 

P.S. In oude akten kan een leeftijdsverschil voorkomen. 
Auteur stelt op 74-jarige leeftijd overlijden. 
In de akte staat op 76-jarige leeftijd. 

Bronnen: 1) Doopboek R.K. Vituskerk, Hilversum; 
2) Historische Kring Eemnes, jaargang 5, 1983 

blz. 92; 
3) Oud archief gemeente Eemnes,Verpondingslijsten: 

Inv. nr. 26 (drie pakken in omslag); 
4) R.A.U.; 
5) R.K. Sint Vituskerk, Hilversum.Doopboek 1792-

1802; 
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6) Gouda's gemeente-archief inv. Overheidsarchie
ven. Onderwijs 1.28; 

7) Gouda's gemeente-archief, het archief van de 
commissie van toezicht op het lager onderwijs, 
1804-1934. 
Inv. nr.I notulen van de vergaderingen, 1804-
1934; 

8) Amsterdams gemeente-archief. 

Geschiedenis van het geslacht Heek in Eemnes. 

Hoewel de familienaam Heek op dit moment niet veel meer 
voorkomt in Eemnes, heeft deze familie zo'n 300 jaar 
lang een belangrijke rol gespeeld in de Eemnesser samen
leving. 
Dat begint al met de stamvader: 

I Willem Hendrikse Heeck 
geboren + 1640 
overleden Eemnes vo'o'r 09-03-1703 
trouwt : 
I Wijmtje Sijbrands Man 
trouwt 1684: 
II Aaltje Janse weduwe van Aris Peterse 

Romijn 

We komen Willem voor het eerst tegen op een lijst met ver
schuldigd huisgeld uit 1675. Hij woont dan met zijn vrouw 
in Walinxerf (Meentweg 105). Willem Hendrikse Heeck was 
tijdens zijn leven burgemeester en raad van Eemnes-bui-
tendijk. Of hij hier ook geboren werd is (nog) niet bekend. 
Ook is nog geen aansluiting gevonden met de vele 'Heeken' 
uit Bunschoten-Spakenburg in die tijd. 
Als zijn eerste vrouw Wijmtje Sijbrands Man overlijdt, 
blijft Willem met 3 onmondige kinderen, Hendrick, Jan en 
Neeltje Willems, achter. In 1684 trouwt Willem voor de 
tweede maal met de weduwe Aaltje Janse. Zij had uit haar 
eerste huwelijk een zoon Peter Aarts Romijn. Willem en 
Aaltje krijgen samen nog een dochter Aaltje. Zoon Jan 
blijkt later in 's-Graveland te wonen. De oudste zoon 
blijft in Eemnes: 
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