
Zoekgeraakt in 1881, teruggevonden in 1987 !! 

Het verhaal van een Amsterdamse melkboer Hannes Eek (1833-
1893), de verloren zoon uit de Eemnesser familie Eek. 

Op zoek naar de voorouders van mijn moeder Petroneila An
na Schrijvers-Eek (1876-1945), deed ik archivaal twee 
zeer interessante vondsten. In een geboortenregister stond 
dat Hannes Eek een tweelingbroer had. Beide broers zijn 
geboren in Eemnes op 17-11-1833. Hun ouders waren Cornells 
Eek (1805-1881) en Nelletje Hogeboom (1806-1842). Het ge
zin Eek woonde toen aan de Buitendijk 125 aldaar. 
Mijn tweede vondst was een bladzijde uit het eerste B.S. 
boek van Eemnes (1850). familieleden Eek, bekijkt u de af
gedrukte copie eens met een fanatiek genealogische bril! 
V/oer voor liefhebbers die lijden aan de ziekte die terri-
bilis archivalis heet!! 
Hannes Eek verlaat het ouderlijk huis op 1 nov. 1861 en 
gaat naar Amsterdam met het Certificaat van zijn dienst-
name bij de Nationale Militie op zak. Archivaal komt hij 
weer boven water in 1869 in Naarden, waar hij als grut-
tersknecht bij ene Reijer (Richard) Keizer uiteindelijk de 
dochter vsn zijn baas 'annexeert'. Dus wordt op 26 mei 
1865 het huwelijk voltrokken en ingezegend van Hannes Eek 
en Antje Keizer. Bij deze huwelijksvoltrekking zijn aan
wezig Cornells Eek, vader en WilJem en Lumele (Lumen) Eek. 
En zo wordt de Amsterdamse 'Eeken'boom geplant in de 
Utrechtsestraat no.11, waar de bruidegom een melkslijte-
rij begint. 
De Hannes-tak-Eek groeit en bloeit. 
-Cornells wordt geboren in 1870. Doopgetuigen zijn Lumen 
Eek en Hendrika v.d.Tweel. 
-Richardus W. wordt geboren in 1872, doopgetuigen Reijer 
Keizer en Alida Ruyter. 
-Wilhelmus R. wordt geboren in 1874, doopgetuigen Willem 
Eek en Gijsberta Herder. 
-Alida Petroneila, geboren 1-9-1875. Doopgetuigen Jacobus 
Schrage(n) en Jacoba Keizer. 
-Petroneila Anna, geboren 22-10-1876. Doopgetuigen Corne
lls Eek en Antje Harder. 
-Jacoba Johanna, geboren 1878 en overleden 1879. Doopge
tuigen Johannes Schrage(n) en Jacoba Keizer. 
-Johanna Jacoba, geboren 5-7-1882, doopgetuigen Willem 
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Eek en Petronella Eek. 
-Sebastiaan Eek, geboren en overleden in 1885. Doopge
tuige Sebastiaan Keizer. 
De Hannes-tak breidt zich in 1987 nog steeds uit. Al in 
het 3e geslacht. Ik, P.H.Schrijvers, ben dus een klein
zoon van Hannes Eek en Antje Keizer. Graag zou ik eens 
met senioren van mijn Eemnesser familie van gedachten 
wisselen. (Namen, foto's bidprentjes enz.) 

Ik ben veel dank verschuldigd aan mijn vrienden van het 
Gem. Archief Amsterdam, aan mevrouw Roodhart van het Gem. 
Archief Eemnes, aan de Hist.Kring Eemnes, waar ik contact 
vond met Drs. H.van Hees en tenslotte aan het geheugen 
van mijn moeder, die 65 jaar geleden haar zoontje wel 
eens vertelde over ome Lumen, nicht Bieshaar, Stalenhoef 
en Valkengoed, 
familiale groeten, en ik wacht uw reacties af! 

P.H. Schrijvers (10-11-1910) 
Serviceflat 'Het Ravenstein' 
1107 SP Amsterdam Z.O. 
Tel. 020-976546 
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