
Wie weet waar Willem W e g g e s woonde? 

We zitten niet in de W.W. maar in de R.K.? 
teest u nog even door ! 
P.H. Schrijvers is: 

de zoon van Petronella Eek (1876-1945) 
de kleinzoon van Hannis Eek en 

Antje Keizer (1840-1886) 
de achterkleinzoon van Reijer (Rijk, Richard)Keizer 

en Alida Ruiter. 
Uit dit huwelijk werden 17 kinderen geboren. 
Ik vernam dit van een familielid Richard 
Keizer uit Abcoude, 

de achter-achterkleinzoon van Geurt Keizer 
en Wympje Janse Bieshaar 

Dit paar trouwde te Eemnes in 1787. 

Nu luidt mijn vraag: 
Zijn er nog 'Keizerlijke nazaten v/an Geurt', die iets 
van zijn afstamming weten? De Doop- en trouwboeken van 
Eemnes bevinden zich in het Rijksarchief van Utrecht!7 

Wie weet waar Geurt Keizer woonde in 1787 en vroeger? 
Schrijft u mij alsublieft. Portokosten worden door mij 
vergoed. 

Ook als een Eemnesser Eek uit zijn 'Archivale stof' 
verrijst, laat hij (zij) schrijven. Ik wil graag meer 
weten over mijn grootvader Hannis Eek (1833-1890) uit 

Eemnes. 
Mijnheer Schrijvers Wacht Op Aantwoord. 
Hij is geen Vanda(a)l(en). 

P.H. S c h r i j v e r s , 
Ravens te ins t raa t 14, 
1107 SP Amsterdam ZO 
020-976546 

R e a k t i e o p : O p v a l l e n d e t r o u w e r i j i n Eemnes 

In ons kwar taa lb lad n r . 3 van 1988 werd geschreven 
over een Eemnesser t r o u w e r i j i n 1912. Een a r t i k e l i n 
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de Gooi- en Eemlander (7-9-1912) maakte toen melding 
van een bruidje dat op krukken liep en uaarom door 
haar bruidegom voor on de fiets van Eemnes-Binnen naar 
het gemeentehuis iwerd gereden. 
We vroegen om welK bruidspaar het hier ging. Van de 
heer Kees van Hansbergen hoorden we dat het hier ging 
nm een cochter van Van Su:k 

om een dochter v?n Van Surksum, die toendertijd gewoond 
zou hebben op Het Hof, Wakkerendijk 242. 

Nazoekenin het gemeente-archief leverde ons het bruids
paar op: 
op 6 september 1912 trouwden in Eemnes: 

Hermanus Johannas Pijpers 
22 jaar, geboren Amersfoort 
zoon van Mijndert Pijpers 

en Jacoba Philippina v.d. Geld 

en 

Jacoba v.d. Geld 
21 jaar, geboren Amersfoort, naaister woonachtig in 
Eemnes 
dochter van Jacobus v.d. Geld overleden 

en Annetje v.d. Pol, die hertrouwd was met 
Hendrik van Surksum. 

De bruid was dus een stiefdochter van Hendrik van Surk

sum. 
Het gezin van Van Surksum had zich op 7 juli 1910 in 
Eemnes gevestigd op het adres Wakkerendijk 244/246 
(naast Het Hof). 
Het bruidspaar, bleef tot 14 mei 1913 bij de familie 
Van Surksum inwonen en vertrok toen naar Hilversum. 
De rest van de familie vertrok op 24 april 1915 naar 
Baarn. 

Hartelijk dank aan de heer Van Hensbergen voor zijn 

reactie. 

Wim Eecken 
Julianaweg 26, 
Kortenhoef. 
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