
trouwen maar moeder zei: "Anna wil zelf een man naar 
haar eigen zin uitkiezen, ze houdt niet van al die 

anplakkerij. En moeder had gelijk, al dat angeplak 
wilde ik niet. 
Op een dag ging ik voor moeder bloemkoolplantjes 
kopen tegen Baarn aan. Daar lag een prachtig veld 
spinazie en plosteling hoorde ik een stem achter me 
vragen "Vind je dat mooi?" "Ja, zo'n mooi stuk 
spinazie heb ik nog nooit gezien, schitterend." Ik 
kende hem wel, het was Jan van der Wurff, maar dit 
gesprek leidde tot het huwelijksaanzoek. Vader en 
moeder vonden het direct goed en aldus zijn we in 
1926 in het bekende bootje gestapt." 

Nabetrachting: 

In 1896 hebben mevrouw A. van der Wurff-Post haar 
ouders de winkel overgenomen van Hendrik van Eijden. 
Na haar vaders dood in 1929 verkocht zoon Gerrit de 
winkel aan bakker Hoogland. Dit omdat hij dus zelf al 
een bakkerszaak in Blaricum had geopend. In 1984 werd 
de bakkerij gesloten. 

Hopelijk hebt ook u genoten van dit schitterend 
vertelde jeugdverhaal. Wat een geweldig mens. 

Ama Teuria 
(Henriet Liscaljet). 

Het geslacht Fecken 

Inleiding: 
Als je in je kinderjaren nogal fantastische verhalen 
hoort over je afkomst en voorouders en je een hang 
hebt naar historie, kan het niet anders dan dat je 
vroeg of laat op onderzoek uitgaat. Althans zo ver
ging het de schrijver van dit artikel. De verhalen 
die ik van verschillende familieleden hoorde, kwamen 
er o.a. op neer, dat wij van de Fransen zouden afstam-
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men. Het bewijs kreeg ik niet. Ook niet na intensief 
speurwerk. Een ander verhaal dat mij meerdere keren 
ter ore kwam, was dat er vroeger eens per jaar een 
familie uit Amsterdam op bezoek kwam bij Aagje Roos 
te Eemnes. De bewuste familie, waarvan mij de naam 
niet kon worden genoemd, woonde in een van die defti
ge huizen op de Keizersgracht. De familie nam dan 
specerijen mee, genoemd werd nootmuskaat en peper, 
want zij hadden eigen handelsschepen op zee. Dit 
verhaal meen ik tot zijn ware proporties te hebben 
kunnen terugbrengen. Ja, en dat wij dan ook bekend 
waren onder de geslachtsnaam Roos, is al eens uitvoe
rig beschreven in een eerdere uitgave van ons blad. 

Het oudst bekende gegeven komt uit het het aartsbis
schoppelijk archief te Paderborn (Duitsland). Op 
16-02-1746 werd geboren II Franciscus Josephus Theo-
dorus Fecke. Hij werd op 20-2-1746 gedoopt in de R.K. 

Auszug aus dem Taufregister 
Bd. 1 Jahrgang 1746 Seit« Nr.  

der katholischen Pfarrei j j ^ j t tmbeta^ s o e 3 t , s t . Patrokius 
Erzdiözese Paderborn 

Familien- und Taufnamen P e C k 9 . T r a n e , f l s c u s ) J o s e p h , f u s ) Theodoras 

Name und Religion des Vaters W a l t e r a a Theodor , ( u s ) ?ecke Beruf k e i n e Angabe 

Name und Religion der Mutter ' M a r i a C h r i s t i n a Schubbe. ( b e l d e r . k . )  

Ort dar Geburt k e i n e Angabe  

Tag und Jahr der Geburt 1746 ? e b r u a r 16  

Tag und Jahr der Tauf« 1746 F e b r u a r 20  

NamederPaten R . J . Theodorua Tlman Y l c a r l u s , Jo seph . (u s ) Wolschendorff, 
7. . . _ '. 7" / ranc. ( lscus) schubbe 
Vermerk« im Taufregister ' 
betr.EhttchiitOung,Subdi>koniu«»ih«, Ke ine vermerke 
feiert. ProfeO, Empfang der Firmung u»w.  

Paderborn, den 4 . Januar 1982 

Erzbischöfiichei Generjlvikjrin Paderborn 
ErzbistumvArchiv 

( S a n d e r ) « ^ JOSXSCäüOCXX 

Uittreksel uit doopregister Frans Fecke 
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Uit het stadsarchief Utrecht (inv. nr. 108). Register 
der chirurgijns en vroedvrouwen. Ten platte lande 
geëxamineerd en toegelaten door het Collegium 
Medico-Chirurgicum te Utrecht 1734-1792 

St. Patroklus kerk te Soest. Zijn ouders waren I Wal-
terus Theodorus Fecke en Maria Christina Schubbe, bei
den r.k.. Verdere gegevens ontbraken. Van eventuele 
andere kinderen werd niets gevonden. 
Op 23-12-1761 duikt Frans zoals hij genoemd wordt op 
in Amsterdam. "Hij sal 2 jaere woonen als leerling 
Knegt" bij Mr. Jan Willem Waemelink". Frans ging in 
de leer als chirurgijn. Na deze twee jaar woonde hij 
nog eens twee jaar en nu als knecht bij dezelfde 
leermeester. De 11e augustus 1774, zo las ik in een 
boek in het stadsarchief van Utrecht, werd Frans al
daar "geëxamineert en bequaam" bevonden. Op die dag 
was hij een van de chirurgijns ten platte lande in 
deze provincie die met goed gevolg examen deed. 
Op 8-10-1773 huwde Frans als 27 jarige man met de 22 
jarige Anna Catharina Kok in Amsterdam. Hij woonde in 
de Joden Breestraat en zij in de Herenstraat. Uit de 
huwelijksinschrijving kon geconstateerd worden dat 
Frans zijn ouders reeds overleden waren. In 1774 is 
Frans met zijn vrouw woonachtig in Eemnes Buiten. Wat 
de reden was van zijn verhuizing van het grootsteedse 
naar Eemnes- Buiten blijft vooralsnog duister, 
alhoewel ik er wel een idee over heb. Het voert 
echter te ver om in dit kader daar dieper op in te 
gaan. 

Uit het huwelijk van Frans en Anna zagen in Eemnes-
Buiten negen kinderen het levenslicht, waarover van 
drie dezer later wat meer. 
Van Frans heb ik nog al wat wetenswaardigs gevonden 
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Verfoeiende hare drie Sobd«^\ya^tàg*6,'CfB!lHl7£*w defélvei de voorfz. 
trouwe ce fol «uni feres, m lazIlM tevOUreuetS J fi> V«fe datr anden gene wec-
çge TtrhloderiDge voor ta vail». - Ko mar tlwn fy by wixrheyd vcrklaaren; dat 
Ty vrye Perfbonen waren, «a rrnlkaodereo In Woede niet en beflonden, waar 
dodr een Chriftelyk Huwelyk mochM whlodort ifortén, zyd hun bare gebd-
cten verwilliget. 

Trouwakte Frans Fecke 

in het oud archief van Eemnes. In oude notulenboeken 
van de armmeester van Eemnes Buitendijks werd hij 
nogal eens genoemd. Bij deze een enkel citaat:"In 
1775 wordt Frans Fikke, ook genoemd Meester Fikke, 
betaald voor gedaene diensten en medicijnen aan Jacob 
Pureveen, Martens Geest, 't jongetje bij Jan Reijke, 
Mietje van Doorn, Treyn bij den Booy, de weduwe van 
de Kuyper en Kees, enz. f 28,14. 

Frans Fecke als secretaris. 

Frans hield zich niet alleen met het beroep van chi
rurgijn bezig maar omdat hij aardig geletterd was 
heeft men van verschillende zijden meer dan eens een 
beroep op hem gedaan om officiële stukken te registre
ren. Zo vond ik van enkele huwelijksinschrijvingen 
van zijn hand. Een een akte van verkoop van een stuk 
land beplant met eikehakhout, geheel door hem op per
kament geschreven, kwam boven water op de r.k. pasto
rie. 
In het kerkmeestersboek van de r.k. Nicolaaskerk van 
Eemnes over de jaren 1770-1780 stond geschreven: 
"Meester Franciscus Fikken heeft een plaats gekogt in 
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de stoel aen de Sonne kant van de deur 2-10" (Twee 
gulden en tien stuivers.) 
Van 1790-1794 woonde deze familie Fecke in de Kerk
straat nr. 5. Frans is niet bijzonder oud geworden. 
Zijn precies overlijdensdatum is mij zelfs niet be
kend. Wel vond ik de begraafdatum. Hij deelde zijn 
grafplaats met andere inwoners. "De 9 januari 1749 is 
hier onder ingezet Gerritjes (alias) Ouwegaay; Den 11 
dito nog bijgeset Lubbert Jansz. Stuimaker, Den 5 
febr. 1749 hier nog bijgeset Hendrikje Jansz. Den 8 
april 1749 volgeset met het lijk van Jan Stratenberg 
1798. Hier bovenin gezet den 18 januarij De Huijs-
vrouw van H. van den Puijl, geboren Dirkje van Koten. 
Den 18 October de vrouw van H. van den Puijl geligt 
en daaronder gezet Frans Fecke in leve chirurgijn. 
"Ik weet nu dat Frans begraven werd in de tegenwoor
dige Hervormde Kerk aan de Kerkstraat en zijn sterf
datum houd ik maar op 15-10-1798. Frans werd dus 52 
jaar oud. 
De weduwe Anna Catharina Kok verliet vrij kort daarop 
het groene Eemnes-Buiten en vestigde zich weer in het 
bruisende Amsterdam, de stad waar zij ook geboren 
was. Zij woonde o.a. in een kelderwoning op het adres 
Nieuwe Lelystraat nr. 4 en betaalde per jaar ƒ 60,--
huur. Onder kelderwoning moet begrepen worden een 
half onder de begane grond liggende kamer. Voor een 
normale kamer met vol uitzicht op de straat betaalde 
men toen ƒ 100,-- tot ƒ 140,-- aan jaarlijke huur. 
Anna Catharina Kok stierf op 15-4-1823 op 73-jarige 
leeftijd in het pand Noordermarkt nr. 4 te Amsterdam. 
Achtereenvolgens worden hier nu 3 kinderen van Frans 
Fecke en Anna Catharina Kok besproken. Van de overige 
kinderen uit dat huwelijk is niets bekend. 

III.1 Helena, Margaretha Fecken 
gedoopt Eemnes 26-10-1774 
overleden Hilversum 13-01-1848 
getrouwd Eemnes 29-09-1799 met 
Jan Vos 

Eerder verschenen onder de titel de schoolmeester 
"Jan Vos" uitvoerige artikelen in december 1984, 
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jaargang 6, no. 4 biz. 90-9b en m december 1986 
jaargang 8, no. 4 biz. 132-140. 

Lena of Leentje huwde met Jan Vos. Zij zullen elkaar 
voordien vele keren tegengekomen zijn de Kerkstraat. 
Lena woonde namelijk op een steenworp afstand van de 
school om de hoek van de Kerkstraat alwaar de Hilver-
sumse Jan Vos, schoolhield. Zijn schoolmeestersambtin 
Eenmes-Buiten startte Jan Vos omstreeks 1796, hij was 
toen vijfentwintig jaar. Kort na hun in Eemnes-Buiten 
gesloten huwelijk worden aldaar op 18-03-1800 een 
meisje Maria en op 06-02-1802 een jongen genaamd 
Frans gedoopt. Van hen werd mij verder niets bekend. 
Omstreeks 1802 verliet de familie Vos-Fecken Eemnes-
Buiten om zich vermoedelijk voor kort m nilversum te 
vestigen. In 1804 woonden zij in Gouda, waar echtge
noot Jan weer voor de klas stond. Aldaar werd hun 
derde kindje Jansje Vos, op 22-06-1806 in de minder-
broederkerk gedoopt. Tijdens een logeerpartij van 
Lena Fecken bij haar zus Maria Anna Sophia in Amster
dam, beviel zij van een vierde kind op 06-07-1813. 
Het was een jongen en hij kreeg de namen Peter Johan
nes Vos, roepnaam Pieter. De vrijgezelle koopman Pie-
ter overleed te Hilversum op 22 -02-1853. Hij was 
toen negenendertig jaar. Bij Pieters geboorte woonden 
zijn ouders in Soest, departement Zuiderzee. Van hen 
vond ik daar geen sporen. Omstreeks 1830 woonde de 
familie Vos-Fecken weer in Hilversum. Jansje Vos 
huwde aldaar de Hilversumse Jan Lam op 03-10-1832. 
Jan Lam had nogal wat beroepen, ik kwam tegen: dag-
huurder, slachter, landbouwer en bezemmaker. Zij 
kregen vijf kinderen. Enkel hun eerste kind, Wille
mi jnt je Lam geboren 01-05-1833 te Hilversum kwam tot 
een huwelijk met de Hilversumse wever Hermanus An-
driessen, op 22-08-1860. Uit dit huwelijk ontsproten 
zes kinderen. Na Willemijntjes overlijden op 05-10-
1872 hertrouwde Hermanus Andriessen op 08-10-1873 met 
Marrit je Kamer. Uit uj.t laatste huwelijk werden mij 
vier kinderen bekend. Deze Hilversume zijtak, stierf 
gedurende de vorige eeuw geheel uit. 

Nog even terug nu naar de familie Vos-Fecken. 
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Naast het schoolmeestersambt van Jan Vos vond ik dat 
hij ook nog eens gerechtsdeurwaarder was geweest. Na 
Jans dood op 26-12-1848 te Hilversum ontspon zich een 
discussie tussen de burgemeesters van Hilversum en 
Naarden en de officier van justitie te Amsterdam over 
diens vaste aanstelling en eedaflegging. Wat was er 
aan de hand? Hij had tegelijkertijd gefungeerd als 
kantons- en arrondissementsdeurwaarder. En tenslotte 
vraag ik me nog wel eens af, of de familie Vos-Fecken 
soms in het huisje "Pas Op" in de Hilversumse Laan
straat gewoond heeft. De legende van een beul die er 
ooit in gewoond heeft kennende, lijkt het me aardig 
om eens werkelijk aan de weet te komen wie er nu wel 
in dit huisje gewoond hebben. Vast staat dat Jan Vos, 
deurwaarder, overleed in het huis staande alhier in 
de laan. 

III.2 Theodorus Fecke 
gedoopt Eemnes 24-05-1776 
overleden ? 
getrouwd Eemnes 21-08-1802 met 
Aagje Roos 

^h\j^^rÀn^y 

Handtekeningen van Dirk Fecke en Agatha Roos 
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HET GESLACHT FECKEN I Walterus Theodorus Fecke 

II Franciscus Josephus Theodorus Fecke 

(1746-1798) 

| III .1 

Helena M. 

Fecken 

(1774-1848) 

x 

Jan Vos 
(1771-1845) 

IIV.1.1 
Maria Vos 
(1800- ) 

|III.2 

Theodorus 

Fecke 

(1776- ) 

_x 

Aagje Roos 

(1777-1867) 

|III.3 

Maria M. 

Fecke 

(1777- ) 

|III.4 | III .5 

Maria Anna S. Eva S. 

Fecke Fecke 

(1780-1818) (1783-

_x 

W.Jan Ontijd 

(1779-1845) 

|IV.4.1 

Johannes Onti jd 
(.1816-1817) 

| IV.4.2 
Franciscus Onti 
(1817-1817) 

| IV.2.1 

Franciscus Fecke 
(1803-1864) 

|IV.2.2 

Cornells Fecke 

(1804-1868) 

IIV.2.3 
Joanna Fecke 
(1806- ) 

IIV.1.2 
Frans Vos 
(1802-

| IV.1.3 
Jansje Vos 
(1806-1872) 
_x 

Jan Lam 

(1813-1884) 

| IV.1.4 

Pieter Vos 

(1813-1853) 

|V.1.3.1 
Willemijntje Lam 
(1833-1872) 

Hermanus Andriessen 

(1835-1881) 

geen erfgenamen 

|VI.2.5.1. 

Jan Fecken Anna Raven 

IV.2.5.1 
Hendrik Fecke 
(1867-1944) 

x 
Marretje Cali 
(1874-1957) 

|vi.2.5.1.2 

Jaap Fecken x 

(1902-1983) (1883-1987) (1907-1985) 

IVI.2.5.2.1 

Mien Fecken x 

(1899-1977) 

x(2) 

Jan Huisman 

(1896-1969) 

(l)Jan Krijnen 

(1904-1927) 

| VI.2.5.2.2 

Catrien Fecken 

(1900-1973) 

x 

Johan Stoove' 

(1902-1980) 

| VI.2.5.2.3 
Jo Fecken 
(1901-1979) 

x 
Wim van Zomeren 

(1902- ) 
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Maria Christina Schubbe 

Anna Catharina Kok 

(1750-1823) 

| III .6 

Johanna H. 

Fecke 

(1784- ) 

| III .7 

Stephanus B. 

Fecke 

(1786- ) 

| III.8 

Antonia G. 

Fecke 

(1788- ) 

IIII.9 

Henricus P. 

Fecke 

(1790- ) 

jIV.4.3 

Maria Ontijd 

(1818-1818) 

|IV.2.4 
harina Fecke 
07- ) 

|IV - 2.5 
Joannis Fecke (alias Roos) 
(1816-1896) 

rarda Loman 
911- ) 

Willempje Roeten 
(1838-1906) 

|V.2.5.2 

Dirk Fecken 

(1869-1958) 

Hendrika v.d. 
(1872-1917) 

|V.2.5.3 

Teunis Fecken 

(1870-1893) 

Schuur 

|V.2.5.4 
Aagje Fecken 
(1872-1917) 

IV.2.5.5 

Marritje Fecken 

(1878-1960) 

x 

|(1) VI.2.5.5.1 

Freek Higler x Elisabeth Schaar 

(1903-1982) (1904-1990) 

(1) Jan Higler 

(1880-1903) 

x 

(2) Dirk Boots 

(1873-1957) 

VI.2.5.2.4 
tha Fecken 
01-1901) 
eeling 

|VI.2.5.2.5 
Riek Fecken 

(1905- ) 
x 

Cees Grob 

(1904-1968) 

|VI.2.5.2.6 
Jan Fecken 
(1907-1988) 
x 

Wies Klinkenberg 
(1912- ) 

I VI.2.5.2.7 
Marie Fecken 

(1909-1974) 
x 

Bart de Jong 

(1907-1963) 
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Een enorme zee van tijd is besteed aan het vinden van 
een spoor dat duidelijkheid zou kunnen geven over de 
zo plotselinge verdwijning van een mijner voorvaders 
luisterend naar de roepnaam Dirk Fecke. Dirk is de 
grote onbekende in de familie, die er nog immer voor 
zorgt dat de ontbrekende schakel niet verbonden kan 
worden met de ketting. Hij is het ontbrekende stukje 
van mijn legpuzzel, die het geheel niet tot voltooing 
brengt. Bij deze doe ik een beroep op een ieder die 
mij kan helpen een spoor van hem te vinden. 
Dirk Fecke huwde op zaterdag 21-8-1802 te Eemnes-Bui-
tendijk met de Haagse Agatha Roos, gedoopt 29-06-1777 
in de r.k. kerk in de Assendelftstraat te 's-Graven-
hage en overleden te Eemnes op 16-07-1867 in de ou
derdom van 90 jaar. Van alle handtekeningen welke ik 
ooit van één onzer stam-vaders zag, moet bij deze 
gezegd worden dat Dirk met veel fantasie en bekwame 
hand een juweeltje op papier zette. In de eerste tien 
jaren van de negentiende eeuw was het een tijd van 
grote beroering, daar Holland onder het Franse juk 
stond. In deze tijd zagen vier kinderen Fecke het 
levenslicht. 
IV.2.1. Het eerste kind was Franciscus (1803-1864). 
Frans bleef zijn hele leven als vrijgezel bij zijn 
moeder Agatha wonen. Als beroep werd vermeld dagloner 
en werkman. 
IV.2.2. Het tweede kind was Cornells (1804-1868). Ook 
hij was een verstokte vrijgezel die zijn brood ver
diende door zich te verhuren als dagloner. In 1830 
werd Cornells, die behoorde tot de Ie Bat. der mobie
le schutterij voor de schutterlijke dienst ongeschikt 
bevonden, uit hoofde van tegengekomen gebreken. 
Cornells stierf op ruim drieënzestig jarige leeftijd 
in Eemnes. 
Na de twee genoemde zoons werden er toen achtereen
volgens twee meisjes geboren. 
Het eerste meisje Joanna werd 13 april 1806 gedoopt. 
(IV.2.3). 
Het tweede meisje werd bij haar doop op 16 juni 1807 
Catharina genoemd(IV.2.4.). Beide meisjes zijn kort 
na hun geboorte overleden, gezien het register van de 
graven. 
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Zittend: Joa.nn.is Fecken (Roos) 1826-1896 en 
echtgenote Willempje Roeten 1838-1906 
staand v.l.n.r.: Geurt Wortel, Hendrik van der 
Schuur, Marritje Fecken (Roos) 1878-1960 en Trijntje 
van Achterveld, echtgenote van Hendrik 

Na de hiergenoemde jongens en hun zo vroeg gestorven 
zusjes werd ruim negen jaar na de laatst geborene nog 
een kindje geboren. 
Een jongen die luisterde naar de naam Joannis. 
(IV.2.5.) Over deze "Joannis" verscheen eerder een 
verhaal in het periodiek 1981, jrg. 3, no. 2 blz. 
34-40. 
Met de geboorte en doop van Joannis komt er een twee
de geslachtsnaam bij die van Fecke. Wat was namelijk 
het geval: Joannis bleek een onwettig kind te zijn 
van Agatha Roos. De nieuwe wereldburger werd op 
10-09-1816 in Eemnes geboren en bij de burgerlijke 
stand ingeschreven als "Joannis Fecke", geboren uit 
Agatha Roos, naaister wonende alhier te Eemnes, 
huisvrouw van Dirk Feckke, tegenwoordig afwezig? Nog 
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dezelfde dag werd het lieve kind gedoopt. In het 
doopboek werd geregistreerd "Joannis Roos". Apart 
werd vermeld "sine patre filius illegitimus". Het 
latijn voor zonder vader, buitenechtelijke zoon. Alle 
verdere nazaten genoemd in het familie-overzicht 
werden in het dagelijks spraakgebruik dan ook veelal 
met 'Roos' aangeduid en bij doopinschrijvingen 
stonden er veelal twee geslachtnamen vermeld. 
Wat mij nu bezighoudt is het feit dat wij zoals in de 
inleiding is gezegd van de Fransen afstammen. Zou 
Dirk Fecke in 1811 al van het Eemnesser toneel ver
dwenen zijn? In 1811 krijgt Aagje Groenendaal, be
doeld werd Aagje Roos ƒ 8-8 voor de verhuur van een 
bed aan een douane! Een van de vele rondom de voor
malige Zuiderzee ingekwartierde Franse douaniers. Zou 
Aagje Roos dan toch kennis gekregen hebben aan een 
Fransman. Zou deze dan enige jaren in Eemnes gebleven 
zijn? Is de werkelijkheid dan dat Joannis vader een 
voormalig Franse ambtenaar of Napoleontische soldaat 
geweest is? Op 25-10-1865 huwde Joannis met de uit 
Eemnes afkomstige Willempje Roeten (geboren 24-02-
1838, overleden 30-04-1906). Joannis heeft zijn hele 
leven gewerkt als dagloner. Het betekende dat hij de 
plaatselijke boeren bij hun dagelijkse arbeid hielp. 
Op 20-11-1896 stierf Joannis. 

Een tante van Joannis, zus van de spoorloos verdwenen 
Dirk en dochter van Frans Fecke en Anna Kok was : 
III.4 Maria Anna Sophia Fecke 

gedoopt Eemnes 24-02-1780 
overleden Amsterdam 08-12-1818 
gehuwd Amsterdam 27-04-1810 met 
Willem Janse Ontijd 

Maria Anna Sophia Fecke, ook genoemd Maria Johanna 
Fecke, huwde op 27 april 1810 te Amsterdam met Willem 
Ontijd. Zij bewoonden het pand Binnen Brouwersstraat 
nr. 54 te Amsterdam. Aldaar werden hun drie kinderen 
geboren en ze overleden er ook. Het eerste kindje was 
IV.4.1. Johannes Franciscus (geb. 03-03-1816 overle
den 02-09-1817), achtereenvolgens kwam IV.4.2. Fran
ciscus, (geboren 21-05-1817, overleden 19-11-1817) en 
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een dochtertje IV.4.3. Maria Helena (geßoren 18-10-
1818, overleden 20-11-1818). Moeder Maria Anna Sophia 
overleed mogelijk nog op het kraambed op 08-12-1818, 
38 jaar oud. 
Laat ik u nog even mee terug nemen naar mijn inlei
ding. Ik sprak er over een familie uit Amsterdam, die 
op de Keizersgracht gewoond zou hebben. Het moet de 
hier genoemde familie zijn die niet op Keizersgracht 
woonde, maar in het verlengde ervan, n.l. de genoemde 
Binnen Brouwersstraat nr. 54. Een nog bestaand huis 
in de Zeeliedenbuurt. Zes jaar na hun huwelijk werd 
een eerste kindje geboren en als beroep van de vader 
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Huwelijksfoto van Hendrik Fecken 1867-1944 en 
Marritje Calis 1974-1957 (oktober 1901) 

werd toen vermeld "zeeman". Later werd dat werkman en 
sjouwer. Was het de familie Ontijd die misschien eens 
een enkele keer na een behouden terugkeer van echtge
noot Willem Janse Ontijd uit een tropisch land, in 
een of andere gerij stapte en zich naar Eemnes liet 
vervoeren om daar de verwanten te bezoeken? En, namen 
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zij dan de genoemde specerijen mee?" 
Op 09-08-1820 trad Willem Janse Ontijd opnieuw in het 
huwelijk met Johanna Helena Gesina Marts (geboren 
1791-overleden 03-06-1825). Nogmaals trad hij toen in 
het huwelijk n.l. op 24-11-1830 met Grietje Tatjer 
(geboren 1797, overleden ?). Willem Janse Ontijd 
mocht nog zo'n goede veertien jaar samenleven met 
deze vrouw. Hij overleed te Amsterdam op 69-jarige 
leeftijd op 11-05-1845. 

De geschiedenis gaat verder met de kinderen van 
Joannis Fecke (alias Roos) en Willempje Roeten. 

V.2.5.1. Hendrik Fecken 
geboren Eemnes 14-10-1867 
overleden Eemnes 06-11-1944 
gehuwd te Eemnes 15-10-1901 met 
Marretje Caiis 

Hendrik was in feite het tweede kind uit het huwelijk 
van Joannis Fecke en Willempje Roeten. De letter N 
werd nu algemeen als laatste letter van onze ge
slachtsnaam. Bij de keuring voor militaire dienst was 
Hendriks lengte, 1 meter en 563 mm. Van de drie jon
gens uit genoemd huwelijk was hij de kleinste. Dit 
kon niet gezegd worden van Hendriks neus, want bij 
dezelfde keuring werd vermeld dat die groot was ! 
Hendrik diende indertijd bij het 5e regiment infan
terie. Na zijn diensttijd werd hem het bewijs van 
goed gedrag meegegeven. Hij werkte bij de plaatselij
ke boeren. Jaap Stalenhoef was een van hen. Hij ver
diende er 4 gulden per week en de kost. 's Zomers 
werd dat opgetrokken tot zes gulden. Houthandel Van 
Dijk in Laren was een latere werkgever; hier verdien
de hij negen gulden per week. Hendrik huwde op 15-10-
1901 met de Larense Marretje Calis. Tijdens hun huwe
lijk woonden zij in het hoge huis in de Kerkstraat en 
betaalden vijftig cent huur per week. Het hoge huis 
werd wel door vier families bewoond. Omstreeks 1930 
betaalden zij voor nr. 8 in de Kerkstraat, schuin 
aan de overkant, vijf en zeventig cent huur per week. 
Marritje Calis deed veel verstelwerk voor de boeren-
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meiden en knechts, die elk jaar, voor dat ze naar de 
jaarlijkse kermis gingen, bij haar kwamen afrekenen. 
Hendrik en Marretje hielden omstreeks 1920 ook de 
Mariaschool schoon. Op de vloeren in de klassen werd 
toen nog fijn wit zand gestrooid. Hendrik verzorgde 
daarbij ook de kachels. Hendrik was een erg serieus 
mens, voor echte humor moest je niet bij hem zijn. 
Plicht en ernst straalde hij uit. Toen het gezin van 
zoon Jan groter werd, schilde hij niet enkel voor 
eigen behoefte de aardappels maar ook voor het gezin 
van Jan. Hij bracht ze dag in dag uit op de fiets van 
de Kerkstraat naar de Laarderweg. Niemand schilde 
beter dan hij. Met vakantie ging hij nooit, het was 
altijd hard werken en ziek zijn was er niet bij. Kom 
daar nu eens om. Ooit had hij een depot van huisbrand
kolen van de fa. De Ruiter uit Baarn. En al lag er 's 
winters nog zo veel sneeuw, zijn klanten liet hij 
nooit in de steek, desnoods werden de kolen op de 

slee bezorgd, aldus een kleindochter. Op een dag in 
november 1944 bracht Hendrik zoals gebruikelijk de 
geschilde aardappels in een emmer, hangende aan het 
stuur van zijn fiets naar het gezin van zoon Jan. 
Door een ongelukkige val verwondde hij zijn hand en 
vanwege de verduistering, het was immers oorlog, 
behandelde de ontboden arts hem bij kaarslicht. De 
misère werd echt groot toen er later sprake was van 
een bloedvergiftiging,die een noodlottig gevolg had. 
Op 6 november 1944 overleed Hendrik op zevenenzeven-
tigjarige leeftijd. 
Ik heb het genoegen gehad ooit nog eens op een mooie 
zondagmiddag in de vijftiger jaren een kopje thee 
gedronken te hebben bij Marretje Fecken-Calis. Mijn 
vader en ik fietsten over de Wakkerendijk en troffen 
Marretje voor haar huisje. Marretje overleed op 6 
-12-1957 op 83-jarige leeftijd. 

V.2.5.2. Dirk Fecken 
geboren Eemnes 04-07-1869 
overleden Soest 21-07-1958 
gehuwd Eemnes 24-02-1897 met 
Hendrica van der Schuur 
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Verlovingsfoto 
Dirk Fecken 1869-1958 en Hendrica van der Schuur 
1872-1917 

Dirk was algemeen bekend als Dirk Roos of ook wel 
Lange Dirk Roos. Bij zijn doop ontving hij de naam 
Theodorus Roos. Dirk is mijn grootvader die ik jammer 
genoeg alleen gekend heb als een oude man die aan de 
ziekte van Parkinson leed, wat zich uitte in hevig 
beven van handen en hoofd. Dirk beoefende het schil-
dersvak. Een van zijn eerste werkgevers was de Eemnes-
ser schilder Ruizendaal. Een latere patroon was Jan 
Hamdorff te Laren. Na zo'n vijentwintig jaar daar ge
werkt te hebben kreeg hij ontslag omdat hij 's mor
gens eens te laat op zijn werk verscheen. Voor de 
schildersbaas Bayle uit Laren schilderde Dirk ooit 
eens in het Vredespaleis te Den Haag. Dirk huwde 
24-2-1897 met de uit Eemnes afkomstige Hendrica van 
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der Schuur. Zij had nogal last van astma. Mijn vader, 
haar enige zoon, heeft in zijn kinderjaren vele keren 
naar de apotheek in Laren moeten lopen om medicijnen 
te halen. Op 13-10-1917 overleed Hendrica tengvolge 
van borstkanker. Dirk die bijzonder veel om zijn 
vrouw gaf, nam zich toen voor zijn verdere leven geen 

• - . -:•-

Dirk Fecken 1869-1958 
Getekend door A. Broekckman d.d. 19-11-1938. 
Locatie: Café "Het Bonte Paard" te Laren NH 
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andere vrouw te trouwen. Hij bleef achter met zes 
kinderen. Zijn werkdag begon al voor dag en dauw en 
eindigde dan pas als hij zich overtuigd wist dat al 
zijn kinderen goed gevoed en gewassen onder de wol 
lagen. Ja, voor zijn kinderen was Dirk vader en 
moeder gelijk. In al zijn eenvoud bracht hij zijn 
kinderen naar de volwassenheid. 
Nog even een terugblik naar de periode dat Dirk bij 
Jan Hamdorff werkte. Hij was daar niet alleen schil
der, maar was ook keukenhulp, kelner en stalknecht, 
dus meer een manusje van alles. Vanwege Dirk's goe
dige karakter noemde Jan Hamdorff hem wel "Jezus", 
aldus een mijner tantes. Mede door zijn nogal scherp 
getekende gelaat stond Dirk ook eens model als Chris
tusfiguur voor de Larense kunstschilder Co Breman, 
misschien daarom wel de genoemde bijnaam. 
Van een geregelde gast van Hamdorff, kreeg Dirk eens 
een net kostuum, bestaande uit een donkere streepsjes-
broek, jas en hoge zijden hoed. Zelf schafte Dirk 
zich toen een helder wit gesteven plastron aan en zo 

gebeurde het dat hij er in Eemnes nog wel eens heel 
voornaam bijliep. 
Ondanks Dirks eenvoud was hij ook wel weer trots, ie
mand getuige het volgende. Eens bood Jan Hamdorff 
Dirk een fiets aan maar onder verschuldigde dank wees 
hij die af. Of hij toen ook verteld heeft niet te kun
nen fietsen, vertelt de historie niet. Mijn opa 
"Dirk" kon lopen als een kievit. Hij zag er beslist 
niet tegen op om voor zijn werk heen en terug te moe
ten lopen naar Laren, Hilversum, Bussum of Baarn. Met 
een nogal fors uitgevallen kinderkruiwagen, ooit van 
Jan Hamdorff gekregen, haalde Dirk geregeld boodschap
pen in Baarn. Gingen er dochtertjes mee, dan zaten 
die beurtelings in de kruiwagen. In 1927 kreeg de 
r.k. parochiekerk een grondige opkanpbeurt. Dirk kwam 
de eer toe om de beelden in de kerk van een nieuw 
verfje te voorzien. Naar eer en geweten en eigen be
vinding schilderde Dirk een van de beelden. Nee, mijn
heer pastoor Müter kon de kleurencombinatie niet waar
deren. Nogmaals ging de kwast er overheen en wat 
dacht u. Alweer was mijnheer pastoor niet weg van het 
resultaat. Ja, en dan is goeie raad heel wat waard. 
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Om nu voor de derde keer de omstemming van zijne eer
waarde te ontlopen, zocht Dirk hem op: "Mijnheer pas
toor, nou heb ik toch een mooie kleuren voor het 
beeld gemaakt, dit zal zeker goed zijn." 
"Nou Dirk dan vind ik het zo prachtig", aldus mijn
heer pastoor. Dirk wreef zich vergenoegd in zijn 
handen en schilderde het beeld in precies dezelfde 
kleuren als de eerste keer! 
Dirk bracht zijn levensavond door bij een van zijn 
dochters in Laren. Liefderijk werd hij langdurig ver
zorgd. Uiteindelijk verhuisde hij nog eenmaal, nu 
naar Soest, alwaar hij werd opgenomen in het bejaar
dentehuis St. Jozeph. In 1958 kort na zijn verjaardag 
op 21 juli stierf hij daar op de leeftijd van negenen
tachtig jaar. 
Zijn laatste rustplaats vond hij op het St. Janskerk
hof te Laren. 

V.2.5.3. Teunis Fecken 
geboren Eemnes 08-11-1870 
overleden Eemnes 09-01-1893 

Van Teunis is weinig bekend, dit omdat hij op jonge 
leeftijd is gestorven. In militaire dienst is hij 
nooit geweest vanwege vrijstelling in verband met 
broederdienst. Mij is verteld dat Teunis diamantslij
per geweest zou zijn. Mijn opa ging af en toe naar 
Achterveld om Teunis te bezoeken. Hij sprak dan over 
Teus en Teusoom. Hij zou wonen in een oude mannente-
huis? Teunis zou gewerkt hebben als stalknecht bij 't 
Polderhuis aan de Loodijk te Ankeveen. Teunis zou 
gestorven zijn aan t.b.c. Volgens de overlijdensakte 
bleek Teunis op 22-jarige leeftijd te zijn overleden, 
namelijk op 09-01-1893 te Eemnes. Hij was ongehuwd en 
als beroep stond ingevuld arbeider. Op het r.k. 
kerkhof te Eemnes zou ooit een eenvoudig houten kruis 
hebben gestaan, waarop geschilderd de naam van 
"Teunis Roos". 

V.2.5.4. Aagje Fecken 
geboren Eemnes 04-11-1872 
overleden Hilversum 29-11-1917 
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Aagje Fecken 1872-1917 
Dienstbode bij Farn. Van der Werf in de Schoutenstraat 
te Hilversum 

Ook zij werd bij haar doop ingeschreven als Aagje 
Roos en bij de burgerlijke stand als Aagje Fecken. 
Aagje, zo werd mij verteld zou ooit gewerkt hebben 
bij een familie Van der Werf in Hilversum, ze was 
daar intern. Via het telefoonboek en enig telefoneren 
kwam ik niet verder! Wel via de burgerlijke stand en 
het bevolkingsregister van Hilversum, dank zij een 
behulpzame ambtenaar. Dominicus van der Werf, geboren 
te Bolsward, Frl. op 20-05-1867 overleden 07-07-1901 
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te Rozendaal, was gehuwd met Petronella Richarda Bij-
lard, geboren te Hilversum op 27-03-1871. Dominicus 
was in leven directeur van de gasfabriek te Rozen-
daal. In 1901 kwam de weduwe Van der Werf-Bij lard met 
vier kinderen weer naar haar geboorteplaats Hilversum 
en nam haar intrek in het pand Schoutenstraat nr. 4, 
het huidige pand van "Kort Shoes". 
Via een kleinkind van genoemde familie hoorde ik het 
een en ander betreffende Aagje. Zij had aan mevrouw 
Van der Werf-Bijlard praktisch een leeftijdgenote en 
ze konden goed met elkaar overweg. Aagje was een kor
te gezette vrouw en ongehuwd. Mevrouw leefde sober, 

Marritje Fecken (Roos) 1878-1960 met haar enigst kind 
en zoontje Freek (ca. 1903) Freekje is zoals toen wel 
gebruikelijk nog gekleed als meisje, zie rokje 
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doch stelde bijzonder veel prijs op stijl en het goed 
gekleed zijn van Aagje. Haar verdienste was honderd 
gulden per jaar. Zij had een eigen kamer en vrije 
kleding. In 1916 heeft Aagje samen met mevrouw om 
beurten gewaakt bij het ziekbed van twee van haar 
vier kinderen. In hetzelfde jaar stierven zij aan 
tuberculose. Ruim anderhalf jaar later was Aagje 
hetzelfde lot beschoren en stierf ze vijfenveertig 
jaar oud op 29-11-1917 in eerder genoemd pand aan de 
Schoutenstraat. 

V.2.5.5. Marritje Fecken 
geboren Eemnes 12-04-1878 
overleden Zaandam 24-12-1960 
gehuwd Eemnes 14-05-1902 
1) Johannes Frederik Higler 
gehuwd Eemnes 20-10-1905 
2) Theodorus Boots 

Marritje Fecken werd ook gedoopt als Marritje Roos. 
Op latere leeftijd diende Marritje in Amsterdam. Even
als nu haalde men op 1 april grapjes uit. Zo meende 
mevrouw Marritje een poets te bakken. Ze kreeg de op
dracht om in de apotheek een niet bestaand geneesmid
del te halen. Marritje had direct door dat het een 
grap moest zijn, doch liet het niet merken. Aan het 
Damrak zo wist ze, lag de vrachtschuit van de gebroe
ders Van Ijken, beurtschippers uit Eemnes en voor 
haar bekenden. Ze ging er regelrecht heen en bleef er 
de gehele verdere werkdag, welke afgesloten werd met 
een door haar klaargemaakte maaltijd. Toen zij 's 
avonds bij mevrouw terugkwam, was die bijzonder 
nieuwsgierig naar haar lange wegblijven. Het commen
taar van Marritje luidde: "Ja, eh, ik heb alle apothe
ken in de stad afgelopen, maar het geneesmiddel was 
nergens te krijgen!" 
Ook verscheen Marritje eens met een grote hoed op in 
de kerk te Eemnes. Zoiets was hier ongewoon! Alleen 
dames uit andere kringen droegen hoeden. Prompt kreeg 
zij commentaar van mijnheer pastoor, dat gaat maar in 
de grote stad dienen en komt dan direct met een grote 
hoed op hier in de kerk, grapte hij. 
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Ondertrouwkaart van Marritje's tweede huwelijk. Zie 
hoe zij zich nu bediend van haar geslachtsnaam "Roos" 

Op 14 mei 1902 huwde Marritje met Johannes Frederik 
Higler, een gruttersknecht van de firma Vierkens uit 
Hilversum,. Op 4 maart 1903 werd hun zoontje Freek ge
boren. Freek heeft zijn vader nooit gekend, daar hij 
tengevolge van een noodlottig ongeval om het leven 
kwam. "De Gooi en Eemlander" meldde op zaterdag 25 
april 1903 "Hedenmorgen omstreeks 12 uur heeft er op 
den Eemnesserstraatweg nabij Laren een zeer ernstig 
ongeluk plaatsgehad. Een knecht van de firma Vierkens 
in de Kerkstraat alhier, Jan Higler, geraakte toen 
hij op den terugweg naar Hilversum op zijn wagen 
wilde stappen, daaronder, met het noodlottig gevolg 
dat de wielen hem over de borst gingen. Dr. Tenkinck 
te Laren, die spoedig ter plaatse aanwezig was, kon 
helaas slechts den dood constateren. De ongelukkige 
laat een weduwe met één kind achter." Later werd het 
154- HKE 



bericht gerectificeerd. Het paard bleek namelijk ge
schrokken te zijn bij het ontmoeten van een boeren-
wagen. Zijn paard ging op hol en ondanks de zware 
vracht hield Jan Higler zich eerst nog een poos aan 
de leidsels vast, doch werd weldra overreden. 
Marritje hertrouwde op 20-10-1905 met Theodorus Boots 
uit De Rijp (N-H). Op de huwelijksuitnodiging stond 
zij vermeld als Marria Roos. Haar tweede echtgenoot 
leerde zij kennen in Laren, waar hij werkzaam was als 
kleermaker. Vanuit Laren vertrokken zij naar Amster
dam en later naar Zaandam waar zij tot aan hun dood 
bleven wonen. 

Voor de laatste wereldoorlog heeft Marritje een lange 
tijd niet kunnen lopen, om precies te zijn dertien 
jaar. Al die tijd was zij aan een rolstoel gekluis
terd. Uiteindelijk kwam ze onder behandeling van ene 
Dr. Immink. Op een gegeven moment vroeg hij haar hem 
een arm te geven en te gaan lopen. Eerst op de gang 
en daarna buiten. Buiten schijnt de dokter toen ge
zegd te hebben "De rolstoel blijft hier, u kunt met 
uw man voorzichtig naar huis lopen!" Het nieuws dat 
Marritje lopend naar huis kwam snelde hen vooruit en 
toen zij bij hun woning aan het Boomgaardspad aan
kwamen had zich reeds een oploopje van nieuwsgierigen 
verzameld. Het mirakel heeft zelfs de krant gehaald. 
De rolstoel heeft zij nadien nooit meer hoeven te 
gebruiken. 

Echtgenoot Theordorus Boots overleed op 21-01-1957 te 
Zaandam op de leeftijd van 83 jaar. Marritje stierf 
daags voor Kerstmis op 24-12-1960 in het bejaarden
tehuis te Zaandam. 
Enkele regels van het bidprentje luidden: "En zoals 
de herders in de Kerstnacht Jezus zochten, zo ging 
moeder heen, om het Kerstfeest in de hemel te vieren." 
Zoon Freek Higler huwde op 23-08-1928 te Zaandam met 
Elisabeth Huberta Schaar, geboren op 30-11-1904 en 
overleden 21 juli 1990 in Zaandam. 

Op 27 december 1982, daags na Kerstmis stierf Freek 
op de leeftijd van 79 jaar. Ik vond het eervol om 
samen met mijn vader, Freek op zijn laatste tocht te 
mogen vergezellen. Het was donderdag dertig december. 
Een rustige en zonnige winterse dag waarop zijn 
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Jan Fecken 1902-1983 
Foto gemaakt bij Jan's eerst Heilige Communie 

lichaam ter ruste werd gelegd op de begraafplaats 
"Zuiddijk" te Zaandam. 
Uit het huwelijk van Freek en Elisabeth ontsproten 
drie kinderen, waarvan het tweede kindje, een zoon, 
levenloos werd aangegeven. Twee dochters Rie en 
Bertha zijn getrouwd en hebben ook al weer grote 
kinderen. 

De oudste zoon van Hendrik Fecken en Marretje Calis 
was de al eerder genoemde Jan 

VI.2.5.1.1. Johannes Fecken 
geboren Eemnes 28-08-1902 
overleden Eemnes 11-02-1983 
gehuwd Eemnes 10-05-1927 met 
Anna Maria Raven 

Johannes Fecken, werd gedoopt met de namen Johannes 
Jacobus Roos, doopgetuigen Johannis Calis en Aagje 
Roos, zijn tante Aagje Fecken. 
Jan huwde op 10 mei 1927 met de Eemnesserse Anna 
Maria Raven, geboren 28-02-1905. Zij was de dochter 
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van Elbertus Raven en van Alida Maria Nagel, inder
tijd winkelierster te Eemnes. Jan en Anna kregen elf 
kinderen. 
Ik had het genoegen met deze familieleden nog kennis 
te maken. Zij verschaften mij nuttige informatie over 
hun leven. 
Jan werkte aanvankelijk als timmerman bij de firma 
Eggenkamp. Voor die firma werkte hij eens een jaar 
lang aan de bouw van een huis in Bilthoven. Gedurende 
de zomertijd reed hij op de fiets heen en weer door 
de prachtige bossen van de Lage Vuursche. 's Winters 
ging het over de rijwielpaden langs de groote weg. 
Reisgeldvergoeding was er niet bij, evenmin een 
werktijdvermindering. Het was eten en slapen thuis. 
Op zijn huwelijksdag kon hij vol trots terug zien op 
zijn eigen gemaakte eiken meubelstukken zoals een 
dressoir, tafel, ledikant en linnenkast. De eerste 
woning vonden ze op Stadwijk. Het was een aardige 
woning maar wat vochtig. Als ze 's avonds in bed 
lagen dan renden de ratten over de zolder. Kort na 
hun huwelijk in 1927 werd de R.K. Kerk verbouwd. De 
fa. Eggenkamp deed al het buitenwerk en het 
binnenwerk deed de firma Groen. Groen polste Jan, die 
inmiddels bij Cornells Hoogeboom werkte, of hij er 
voor voelde bij hem te komen werken. Hij wist dat Jan 
wel eens met machines had gewerkt. Er werd dus weer 
van baas veranderd. De machines die gebruikt konden 
worden stonden bij ene De Jong in Blaricum. Nadat de 
Eemnesser R.K. Kerk af was, vroeg De Jong of Jan hem 
wilde helpen daar hij een zieke knecht had. De Jong 
kon het uiteindelijk financieel niet bolwerken en 
ging in 1932 failliet. Ondanks de crisistijd, zette 
Jan, geholpen door broer Jaap de zaak voort. Zo 
begonnen zij als kleine ondernemers te werken in een 
tijd van grote werkeloosheid. Door hard werken kwamen 
ze vooruit, waarbij niet naar een uurtje meer of 
minder werd gekeken. 's Avonds en 's zaterdags namen 
ze geen vrijaf, dit om de kalmpjesaan beter lopende 
zaak verder op te bouwen. In 1944 werden Jan en Jaap 
Fecken eigenaar van wat nu "Houtindustrie Fecken 
B.V." te Blaricum heet. 
In 1930 werd hun huis Stadwijk geruild voor een huur-
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Jaap Fecken en Gradda Loman 

huis aan de Laarderweg 78. Kraanwater was er toen nog 
niet, men behielp zich met een regenwaterput waarop 
een pomp. Dat water was niet om te drinken, doch en
kel om te schrobben. En kwam er onvoldoende regen dan 
zaten ze zonder drinkwater. Van de melkboer leende 
Jan dan een bus en die werd op de fietsstang heen en 
weer meegenomen naar Blaricum waar wel fatsoenlijk 
water was. Omstreeks 1933 kregen we pas een waterlei
ding, wat was dat een genot, aldus Jan. 
In 1936 verhuisde het gezin naar de nieuwgebouwde 
woning Laarderweg 86d en de laatste jaren woonden Jan 
en Anna in een woning aan het Torenzicht, waar zij 
tot aan hun overlijden woonden. 

VI.2.5.1.2. Jaap Fecken 
geboren Eemnes 10-02-1907 
overleden Blaricum 23-03-1985 
gehuwd Laren NH 01-08-1934 met 
Gradda Loman 

Jaap Fecken werd gedoopt als Jacobus Johannes, 
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huwde op 01-08-1934 te Laren met de Blaricurase Gradda 
Loman, geboren 22-07-1911. Zij kregen vier kinderen. 
Jaap doorliep evenals zijn oudere broer Jan de vroe
gere ambachtsschool te Hilversum als leerling 
timmerman en ging als vijftienjarige knaap naar zijn 
eerste patroon in Laren. Voordat hij in militaire 
dienst ging wisselde hij nog enkele keren van baas, 
om, zoals hij zelf zei, het vak goed te leren. Na 
zijn militaire diensttijd heeft hij een jaar of vier 
in de bouw gewerkt alvorens ook hij bij De Jong, een 
timmermansbaas in Blaricum terecht kwam. Samen met 
broer Jan heeft hij vanaf 1932 geheel zelfstandig de 
timmermanswerkplaats met enige machines gaande weten 
te houden en later weten uit te bouwen. Mede omdat 
Jaaps vrouw uit een aannemersfamilie stamde, kregen 
zij in het begin toch regelmatig van die kant werk 
toegeschoven. 

In 1968 is de zaak overgegaan in handen van een zoon 
van Jan en een zoon van Jaap. 

sill 

• i i B l l l I I 

Jaap Fecken 1907-1985 
Foto gemaakt bij Jaap's eerste Heilige Communie 
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Haven Eenmes. 
De schuit van Jan Huisman echtgenoot van Mien Fecken 

Jaap was een enthousiast biljarter en hij was tot in 
1944 verbonden aan de Blaricumse toneelvereniging. 
Verder speelde hij tot aan 1964 voor goedheiligman in 
zijn geboorteplaats Eemnes. Paardrijden vond Jaap 
leuk, maar toen ze Sinterklaas een keer per helicop
ter wilden laten aankomen in Eemnes, heeft hij voor 
de eer bedankt ! 
De familie Fecken-Loman leerde ik pas kennen in de 
jaren tachtig toen zij een gerieflijk buitenhuisje 
aan de Vecht in Nigtevecht bezaten en ikzelf in de 
Horn en-Kuijerpolder te Nederhorst den Berg woonde. 
Het is best mogelijk dat Jaap en ik zonder het te 

beseffen eens tegenover elkaar in de Vecht hebben 
zitten vissen! 
Hun eigenlijke domicilie was hun geliefde dorp Blari-
cum alwaar zijn vrouw nog steeds woont. 
Het echtpaar Dirk Fecken en Hendrika v.d. Schuur 
(V.2.5.2.) kreeg 7 kinderen, 6 dochters en een zoon. 
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De-meisjes waren: 

VI.2.5.2.1. Wilhelmina Catharina Fecken 
geboren Eemnes 22-04-1899 
overleden Utrecht 15-03-1977 
I gehuwd Eemnes 02-10-1925 met 
Joh. Hermanus Krijnen 
II gehuwd Eemnes 22-05-1929 met 
Jan Daniël Huisman 

VI.2.5.2.2. Catharina Wilhelmina Fecken 
ySĵ oiTGri u Ginn G s iu=u&*i3u0 

overleden Utrecht 26-05-1973 
Gehuwd Utrecht 13-04-1926 met 
Johan Stoové 

VI.2.5.2.3. Johanna Maria Fecken 
geboren Eemnes 25-06-1901 
overleden Laren (NH) 05-05-1979 
gehuwd Eemnes 21-10-1921 met 
Wilhelmus Johannes van Zomeren 

Jo of Jansje, zoals ze genoemd werd, was er een van 
een tweeling. Haar zusje Agatha stierf kort na de 
geboorte (VI.2.5.2.4.) 

VI.2.5.2.5. Hendrica Fecken 
geboren Eemnes 07-07-1905 
gehuwd Eemnes 24-09-1929 met 
Cornells Grob 

VI.2.5.2.7. Maria Fecken 
geboren Eemnes 14-08-1909 
overleden Hilversum 31-12-1974 
gehuwd Eemnes 30-04-1935 met 
Lambertus de Jong 

De enige zoon van Dirk en Hendrika was : 

IV.2.5.2.6. Johannes Albertus Fecken 
geboren Eemnes 18-05-1907 
gehuwd Naarden 06-05-1936 met 
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Louisa Johanna Klinkenberg 

Jan, mijn vader werd geboren in het "Hoge Huis" in de 
Kerkstraat, toen nr. 120. Direct na de lagere school
tijd, het was 1919, ging mijn vader werken als tuin-
jongen op de buitenplaats van de heer "Nienaber" te 
Laren, op het Laarderhoogt. Zijn tweede baas was de 
aannemer "Kees de Boer" in Laren. Vader verdiende als 

Rechts: Johannes Albertus Fecken 1907-1988 
Gestuurd uit Waalsdorp aan zijn neef Jaap Fecken 
(foto uit 1927) 
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vijftienjarige jongen ƒ 16,-- en was 's zaterdagsmid-
dags vrij. Op zijn verjaardag kreeg hij van "Kees de 
Boer" een stuk timmermansgereedschap en met de Laar
der kermis kreeg vader drie middagen vrij en ƒ 2,50 
voor vertering, 's Middags zat vader mee aan tafel en 
gebruikte gelijk met de familie De Boer de maaltijd. 
Zeer tot zijn spijt kreeg hij aan het begin van de 
crisistijd ontslag. Zijn liefde voor het tuinieren en 
timmeren heeft hij verder zijn leven lang behouden. 
Vele werkgevers volgden in evenzo vele vakrichtingen, 
tot aan zijn pensionering. Het mag gezegd worden, wat 
mijn vader ook deed, hij werkte met overgave en was 
daarbij altijd zeer serieus en precies. Over de mobi
lisatie- en oorlogstijd wil ik hier maar niet uitwei-

Johannes Albertus Fecken 1907-1988 met Wies 
Klinkenberg 1912 verlovingsfoto 
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den, maar het was een tijd van kommer en kwel. 
Op 06-05-1936 huwde mijn vader met de Naardense en 
Nederlands Hervormde Louisa Johanna Klinkenberg. Mijn 
ouders woonden gedurende de oorlogsjaren in de ves
ting Naarden en vanaf 1977 buiten de vesting in het 
tuindorp Keverdijk. Uit hun huwelijk kregen zij elf 
kinderen, die allen Nederlands Hervormd werden ge
doopt, zodat er nu ook een niet-katholieke tak Fecken 
is. 
De herinnering aan mijn dierbare vader is die van een 
vader die leefde voor zijn gezin. Een in vele opzich
ten ruim denkend iemand zonder zijn principes over
boord te gooien. Een man die veel om de natuur gaf en 
graag op de vrije zondagochtend een wandeling of 
fietstocht in ons mooie "Gooi" ondernam. Met bijzonde
re interesse volgde hij de veranderingen aan de IJs-
selmeerkust. De wording van de polder Zuidelijk Flevo
land en later de rijksweg om de vesting Naarden en de 
realisering van het Naarderbos. Zoals vader en ik 
vroeger op mooie zondagochtenden lopend langs de 
IJsselmeerkust tuurden over het water naar de einder, 
zo weet ik nu dat vader rust op grond onttrokken aan 
de zee. 
Vader stierf door pure ouderdom op 81-jarige leeftijd 
op 6 augustus 1988 en vond zijn laatste rustplaats op 
"Ölandhorst" te Lelystad. 

Wim Fecken 

Genealogie Familie Suijk/Suik 

De heer K. Suijk Jr. uit Heiloo, lid van de Histo
rische Kring Eemnes, heeft onze bilbiotheek een 
exemplaar geschonken van zijn boek: 

"Aanzet tot de genealogie van het geslacht Suijck, 
Suijk, Suik" met stamboom 

Het boek heeft 118 bladzijden en de heer Suijk behan
delt eigenlijk vier stambomen: 
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