
- Kapmes en kaaston van: 
T.M. den Toom 
Hasselaarlaan 13 
3 7 55 AV Eemnes. 

* 
- Haalmes, Kolenschep, Kolenkit, Steekschop 
voor kuilgras, elektrische strijkbout, oos-
hout van: 
Joh. Roodhart 
Streefoordlaan 28a 
3755 BB Eemnes. 

• 
- zakhorloge en rozenkrans van haar vader/ 
kerkboek van haar moeder en bidprentjes 
van: 
Mevrouw W. Grob-Elders 
Veldweg 14 
3755 AJ Eemnes. 

• 
Het bestuur van de H.K.E. bedankt alle mensen 
die in deze lijst van schenkingen genoemd 
zijn. Het zijn vele aanvullingen voor de 
collectie van de HKE. Sommige van deze zaken 
kunt u nu al zien in onze Oudheidkamer, ande
re schenkingen zullen in de toekomst te be
zichtigen zijn. 

De familie Keizer uit Eemnes 

Het geslacht Keizer is een R.K. familie die 
al vroeg in de Eemnesser annalen voorkomt. In 
de loop der tijd trekken zij uit Eemnes, om 
er begin 1900 met een takje weer neer te 
strijken. 
De stamvader is : 

I IJsebrant Janse Keijser 
geboren ca. 1645 
overleden voor 19-10-1692 
trouwt 
1. Elisabeth Willems 
2. Geertruyd Reijerse Schouten 
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HET GESLACHT KEIZER IJsebrant Janse Keijser 

(ca.1645-ca.1690) 

woont 1683 in Eemnes 

|(2) 

Reijer IJsbrantse Keijser 

(ca.1680-ca.1740) 

1(2) |(2) 
Petrus Keijser x (1) Cornelia Jacobsen Abraham Keijser x Gijs 

(1730 ) (2) Gijsbertha Tijmissen (1734-ca.l803) 

Eembrugge Smit Eembrugge 

Aaltje Keijser x Volken Janse Bieshaar 

(l757-ca.l782) (1758-1816) o.a.Maarssen/ 

Priester Vianen 

Reijer Keijser x 

(1762- ) 

Eembrugge 

Aaltje Keizer (1788-1863) Jan Keizer (1789-1857) 

X x 

Hendrik Kolkschoten Annitje Hoogeboom 

Meentweg 49 Muiden 

Rijk Keize 

_x 

Aaltje Rui 

Naarden 

Rutje Kolkschoten Sebastiaan Keizer (1838-1918) Antje Keizer 
(1823-1902) _ x 

Anna C Bothé (1837-1915) 
Arie Schouten Amsterdam 

Martha Schouten Richardus S. Keizer (1875-1959) 
(1856-1947) x 

x Christina C. Wouters - Abcoude 
Jan v.'t Klooster 

Meentweg 49 Sebastianus - Abcoude 

Hannis Eek (. 

Amsterdam 

Petronella Ar 

(1876-1945) 

x 

P.H. Schrijvf 

Amsterdam 

Gebrs. van 

t Klooster 
Richard - Abcoude Petrus H. Schri^ 

(1910- ) Amsl 

Hendrica J.A. Johannes G.W. 
Keizer Keizer 

(1907-1991) (1909-1980) 

Jan Bon Bernarda J. Giesen 
Laren Meentweg 125 
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Gerardus Volkert G. 

Keizer Keizer 

(1911-1968) (1913-1993) 

Seldenrijkweg 2 Seldenrijkweg 

http://ca.1645-ca.1690
http://ca.1680-ca.1740


< (1) Elisabeth Willems 

(2) Geertruijd Reijerse Schouten 

( (1) Utje Peters 

(2) Gijsbertje Peters 

ta Geurtse Bouwman 
|(2) 

Aaltje Keijser x (1) Henricus van Reijn 

(1736- ) (2) Geurt Peterse Hilhorst 

jtje Janze Kok Geurt Keijzer 

(1765-1816) 

Wakkerendijk 112 

x Wympje Janse Bieshaar 

(1766-1819) 

1793-1880) Volkert Keizer (1797-1871) Gijsje Keizer (1800-1865) 

x x 

(1802-1874) Maria Ruiter (1793-1876) Willem van Stoutenburg 

Naarden Meentweg 65 

840-1886) Gerrit Keizer (1826-1900) Geurt Stoutenburg 

: (1835-1899) 
3-1893) 

Eek 

Hendrica Schräger 

Naarden 

rs 

dam 

Richardus Keizer (1865-1938) 

_x 

Gilgonda Veenman (1877-1957) 

Seldenrijkweg 2 

(1) Maria Hoogeboom 

2) Evertje Kuijer 

(2) 

Teus Stoutenburg 

(1876-1969) 

x 

Rijkje van Klooster 

Rigardus J. Johanna M.G. 

(1914-1985) (1915- ) 

Seldenrijkweg 2 x 

Bart Peek 

Wilhelmina M.M. 

r\6izer 

(1918-1988) 

x 

(1) Ruth Wikkerman - Laren 

Seldenrijkweg 6 (2) Petrus de Windt - Laren 
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Op 3 april 1683 wordt bij Notaris Hagen te 
Amersfoort een akte gepasseerd betreffende de 
huwelijkse voorwaarden tussen Elis Gijsbert-
sen en Cornelia Reijers Schouten. Daarbij 
wordt Cornelia geassisteerd door IJsebrant 
Janse Ceijser, wonende tot Eemnes. 
In 1692, op 19 oktober, is de familie opnieuw 
bij de notaris. Deze keer wordt Elis Gijs-
bertsen genoemd als 'voogd over de onmondige 
kinderen van Isebrant Jans Keijser, die 
eerste gehuwd was met Elisabeth Willems en 
daarna met Geertruyd Reijerse Schouten'. 
De weduwe Geertruyd Schouten is inmiddels 
hertrouwd met Jan Janse Mol. 
Mogelijk woonde de familie al in de buurt van 
Eembrugge en lieten zij hun kinderen in Baarn 
dopen. Dit doopboek begint pas in 1703 en in 
Eemnes zijn geen dopen te vinden van de kin
deren van IJsebrant Keijser. Uit andere bron
nen zijn een zoon Claas en een dochter Mar-
ritje bekend. 
Ons verhaal gaat verder met de zoon uit het 
tweede huwelijk: 

II Reijer IJsbrantse Keijser 
geboren vóór 1692 
trouwt Baarn R.K. 10-06-1717 
1. Utje Peters 
trouwt Baarn R.K. 06-01-1723 
2. Gijsbertje Peters 

Reijer is vernoemd naar zijn opa van moeders 
kant. Deze naam verbasterd of gemoderniseerd 
tot Richard, zal eeuwenlang in de familie 
blijven. 
Uit het eerste huwelijk van Reijer Keijser 
met Utje Peters worden in Baarn 3 kinderen 
gedoopt. Zij overlijden jong. Uit het tweede 
huwelijk met Gijsbertje Peters zijn 9 kinde
ren bekend, waarvan er 3 in leven blijven. 
Deze kinderen, Peter, Abraham en Aaltje wor
den vermeld als erfgenamen van Cornelia Huys-
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houwer (overleden 1780), een nicht van hun 
vader. Cornelia was namelijk de kleindochter 
van de eerdergenoemde Elis Gijsbertse en 
Cornelia Schouten. Ze was non te Boxmeer. 
Aaltje Reijerse Keijser huwt in 1758 met 
Henricus Laurens van Rijn en in 1780, als 
weduwe, met Geurt Peterse Hilhorst uit Soest. 
De oudste zoon is: 

III.a. Petrus Reijerse Keijser 
gedoopt Baarn 06-04-1730 
overleden na 1780 
trouwt Baarn R.K. 22-12-1750 
1. Cornelia Jacobsen 
trouwt Baarn R.K. 06-11-1762 
2. Gijsbertha Thijmissen Smit 
gedoopt Baarn 12-04-1733 

Peter Keijser krijgt 9 kinderen. Bij de doop 
van het jongste kind in 1774 wordt vermeld 
dat Peter van 'Eembrugh" komt. Er huwen 3 
dochters en 1 zoon. Dochter Gijsberta trouwt 
met Gijsbert Jacobsen Schoonderbeek: zij 
wonen in Eemnes waar Gijsberta in 1832 over
lijdt. 
De zoon van Petrus Reijerse en Gijsberta Smit 
is : 

IV.a Reijer Petersen Keijser 
gedoopt Baarn 15-08-1764 
trouwt Baarn R.K. 04-05-1789 
Gerritje Aartsen Mol 
gedoopt Baarn 24-10-1764 

Reijer en Gerritje krijgen eveneens 9 kinde
ren, 6 zoons en 3 dochters, die alle in Baarn 
worden gedoopt. Dit spoor is niet verder 
gevolgd, maar een blik in het telefoonboek 
leert dat er nog altijd Keijzers wonen in 
Baarn. 
We gaan verder met de tweede zoon van Reijer 
IJsbrantse Keijser en Gijsbertje Peters (II): 
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Ill.b. Abram Reijerse Keijser 
gedoopt in Baarn 15-11-1734 
overleden ca. 1803 
trouwt Baarn R.K. 12-11-1755 
Gijsberta Geurtsen Bouwman 

Abram Keijser woont met zijn gezin aan de 
Eembrug. Van de 4 kinderen blijven er 3 in 
leven. Het oudste kind, dochter Aaltje, 
trouwt in 1779 te Eemnes met Volken Janse 
Bieshaar. Aaltje komt al vroeg te overlijden, 
waarna Volken een heel nieuw leven begint. 
Hij wordt namelijk priester! In 1786 is hij 
priesterstudent aan de academie te Leuven in 
België. In een akte laat hij vastleggen dat 
zijn schoonvader Abram Keijser zijn zaken 
verder regelt. Ook de opvang van zijn twee 
kinderen. De naam Volkert blijft, net als 
Reijer, prominent aanwezig in de Keizer-fami
lie . 
In 1780 erft Abram onder andere de boerderij 
Wakkerendijk 112 te Eemnes van zijn achter
nicht Cornelia Huijshouwer. 
Het derde kind en de tweede zoon van Abram en 
Gijsberta is: 

IV-b.l Reijer Abrahamse Keijser 
gedoopt Baarn 17-03-1762 
trouwt Soest 05-05-1789 
Fijtje Janse Kok 
gedoopt Soest 21-12-1761 

Reijer en Fijtje Kok wonen ter Eem. Hun 8 
kinderen, 5 zoons en 3 dochters, worden in 
Baarn gedoopt. Ook deze nakomelingen laten we 
met rust, behalve zoon Abraham. Deze blijft 
ongehuwd en overlijdt in 1842 te Eemnes. 
Het jongste kind van echtpaar Ill-b is: 

IV.b.2 Geurt Abrahamse Keijzer 
gedoopt Baarn 05-03-1765 
overleden Eemnes 23-11-1816 
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\Y J ;1I> VOÜK DK ZIEL 
vuu ïuliger 

G I J S J E KKIKKIt, 
VKOUW VAN 

•WILLEM STOUTEN BUIIG, 
ioceilcJcii tc Ecn.ici, den 22 Juni) IBtiä.in d<<i oudcrdoa, 
\ tun 64 jttic/i CM bijna G utaaiidcn, ea bcyraztu dat 
\ 27 daaiauntolycndc oy hei H. K. kerkhof aldaar. 

Den weg vuu ' t vleeach ben iL. ingegaan, 
l ie t is voor my op aarde gedaan, 
Het zinnelijk aardsclte id verdwenen, 
GraiVuarts i» niijn ligcluutm hencn : 
Ik boon, door Ji;/.rs mijnen Gud. 
ï>uor zijn verdiensten ten zahg îiit. — 
U , JKZLü ! bedeel ik mi jnen 'man, 
In he ide , iu raad mij zoo ge l ruuw; 
Och , Jh/.Lb! zie o|* man en kinderen, 
Mij 11 duüd zul iiun dan nimmer Hinderen . 
Sclienk orde bij bun werkzaamheid, 
Dim is tu ij n dood voor ben geen strijd, 
Vv Alziend 0<.g, dut al hu l i e t , , 
Verluilt weduwen ..eu weezen niet. — 
Mijiie kindren, die ik juhter laat , 
Zijï uwen vader een-toeverlaat; 

.-Leeft met en vuur elkaar m vrede, 
Want \ rede brengt Coda zegen mede; 
Buigt dan uw knieën op u œ d e » graf, 
Die u uaas£ God liet leven gaf; 
Hidt duur, door JEZUS dierbaar bloed, 
Voor inoedefs rust eu ' t eeuwig goed. 

Onze Vader. Wees gegroet. 

Dat zij ruste in vrede! 

Druk vau Jou . CKKADTC it COM f. te Hilverium. 

—J 
Een van de oudste bidpentjes van de familie 
Keizer : 
Gijsje Keizer, getrouwd met 

Willem Stoutenburg 

t rouwt Eemnes 01-05-1787 
Wijmpje Janse Bieshaar 
gedoopt Eemnes 16-07-1766 
over l eden Eemnes 06-05-1819 

Geurt i s geboren in Eembrug en gedoopt t e 
Baarn a l s Gauger icus . Hij t rouwt met Wijmpje 
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Janse Bieshaar, de zus van Volken Bieshaar 
(met het nieuwe leven). Het echtpaar gaat in 
Eeranes aan de Wakkerendijk 112 wonen. Deze 
boerderij was van vader Abram en kwam in 1803 
in het bezit van Geurt. Hij oefende er het 
landbouwbedrijf uit. 
Geurt en Wijmpje krijgen er 4 zoons en 4 
dochters. Dochter Aaltje trouwt in 1812 met 
Hendrik Kolkschoten (voorouders van de ge
broeders van 't Klooster) en dochter Gijsie 
in 1821 met Willem van Stoutenburg, weduwnaar 
van Annetje Krijnen (grootouders Teus van 
Stoutenburg). 
Zoon Abram, geboren in 1791 blijft ongehuwd 
en overlijdt in 1825. 
De oudste zoon is: 

V.b.21 Jan Geurtse Keizer 
gedoopt Eemnes 19-04-1789 
overleden Muiden 16-05-1857 
trouwt Eemnes 08-05-1814 
Annitje Hoogeboom 
gedoopt Baarn 12-12-1792 
overleden Muiden 21-01-1838 

Jan is landbouwer van beroep en gaat na zijn 
huwelijk in Baarn wonen. Daar worden in 1816 
en 1818 een zoon en een dochter geboren. Dan 
besluiten Jan en Annitje het Eemland te ver
laten en vestigen zich in Muiden. Hier krij
gen zijn nog 6 dochters en 3 zoons, waaronder 
een Volkert. 
In 1857 komt Jan in Muiden te overlijden. Hij 
wordt echter begraven in Laren NH!! Al eerder 
werd een neef van Jan daar begraven. Deze 
relatie met Laren is nog een raadsel. 
Ook Jan en zijn gezin laten we verder links 
liggen en we vervolgen deze geschiedenis met 
de volgende zoon van Geurt en Wijmpje Bies
haar : 

V.b.22 Reijer (Rijk) Geurtse Keizer 
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gedoopt Eemnes 15-09-1793 
overleden Naarden 16-12-1880 
trouwt Muiden 14-11-1822 
Aaltje Ruiter 
gedoopt Muiden 17-05-1802 
overleden Naarden 18-01 of 11-1874 

Aaltje Ruiter, de bruid van Rijk Keizer, is 
weliswaar gedoopt in Muiden, maar haar broers 

.•••.....• - .• : .. 
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Richardus (Rijk) Keizer (1865-1938). Woonde 
jarenlang op Seldenrijkweg 2. Kwam van Naar
den naar Eemnes 
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en zusjes en ook haar vader Gerrit Aartse 
Ruiter zijn allemaal in Eemnes geboren. 
Rijk en Aaltje blijven kort in Muiden wonen 
en vertrekken ca. 1825 naar Naarden. Rijk is 
veehouder en woont aanvankelijk met zijn 
gezin in de Keverdijksepolder, langs de vaart 
nr. 511. Later wordt hij grutter genoemd en 
hij overlijdt in de Kattenhaagstraat nr 41. 
Het echtpaar krijgt maar liefst 17 kinderen, 
waarvan 9 jongens en 4 meisjes volwassen wor
den. Hun oudste zoon Geurt overlijdt op 24-
jarige leeftijd en ook hij wordt in Laren 
begraven. 

Van de andere kinderen noemen we nog Sebasti-
anus; hij werd 23-10-1838 in Naarden geboren 
en trouwde in 1868 met Anna Catharina Bothé. 
Zij zijn de overgrootouders van Richard Kei
zer uit Abcoude. Door zijn stamboomonderzoek 
is Richard geïnteresseerd geraakt in Eemnes 
en Eembrugge en bezoekt hier geregeld de dia
avonden. Een van de dochters van Reijer en 
Aaltje was Anna Keizer, geboren in Naarden op 
02-08-1840. Zij huwde in 1869 Hannis Eek uit 
Eemnes. Anna en Hannis Eek zijn de grootou
ders van P.H. Schrijvers uit Amsterdam. De 
kleinzoon van de melkboer! 
De jongste zoon van Geurt en Wijmpje Bieshaar 
is : 

V.b.23 Volkert Keizer 
gedoopt Eemnes 07-09-1797 
overleden 16-06-1871 
trouwt Muiden 30-11-1821 
Maria Ruiter 
gedoopt Eemnes 27-08-1793 
overleden 12-01-1876 

Volkert en Maria woonden ook in de Keverdijk
sepolder te Naarden, op nr. 509: dichtbij of 
in dezelfde boerderij als broer Reijer Keizer 
en zus Aaltje Ruiter. Van hen zijn 4 kinderen 
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bekend. 
Een zoon was : 

VI.b.231 Gerrit Keizer 
geboren Naarden 17-07-1826 
overleden Naarden 20-12-1900 
trouwt Weesp 28-04-1863 
Hendrica Schräger 
geboren Weesperkarspel 17-02-1831 
overleden nà 1900 

Dit echtpaar woonde in Naarden, waar 3 zoons 

'••*.. 

Gilgonda Veenman (1877-1957) 
Richardus (Rijk) Keizer 

Getrouwd met 

HKE- 93 



i • 

Moeder Gilgonda Keizer-Veenman 
met haar dochters: 
links : Johanna (geb. 1915) 
rechts: Riek (1907-1991) 
Foto uit 1949 

(1877-1957) 

Richardus, Volkert en Gerrit en 2 dochters 
geboren werden. 
Wij volgen de zoon die terugkeerde naar Eem-
nes : 

VII.b.231.1 Richardus Keizer 
geboren Naarden 14-03-1865 
overleden Eemnes 17-12-1938 
trouwt 
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Gilgonda Veenman 
geboren Nieuwkoop 28-07-1877 
overleden Eemnes 10-03-1957 

Nadat ze getrouwd waren, woonde dit echtpaar 
korte tijd in Naarden. Daar werd in 1907 de 
oudste dochter Hendrica Johanna Antonia gebo
ren (later getrouwd met Jan Bon). 
Op 9 mei 1908 verhuisde de familie van Naar
den naar Eemnes. Er werd eerst voor enkele 
jaren onderdak gevonden op Streefoordlaan 17. 
Vervolgens woonde men zo'n 15 jaren op Meent-
weg 89. Daar zijn de meeste kinderen geboren. 
Rijk Keizer vestigde zich rond 1926 met zijn 
gezin op de boerderij Seldenrijkweg 2. Deze 
boerderij werd in de volksmond 'Bamboes' 

• H H H H 

: 

; « : 

De boerderij Bamboes op Seldenrijkweg 2, 
gefotografeerd op 12 mei 1957. Ruim een jaar 
eerder was de bouw van deze boerderij vol
tooid. De voorganger van deze boerderij was 
door brand verwoest in 1942 
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Prachtige foto gemaakt door een bewoonster 
van de Wakkerendijk. 
De gebroeders Keizer met paard en wagen op 
de Wakkerendijk, op weg naar de koelen. 
Voorop: Rijk (1914-1985) 
achterop: Vok (1913-1993) 

genoemd. Die naam zou afkomstig zijn van een 
oude boerderij uit de bossen achter Kasteel 
Groeneveld in Baarn. Na afbraak werden de 
materialen gebruikt voor de boerderij aan de 
Seldenrijkweg, die omstreeks 1850 gebouwd 
werd. 

Na het overlijden van vader Rijk Keizer in 
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1938 werd het boerenbedrijf in feite overge
nomen door de zoons Vok en Rijk Keizer. 
De oorlog ging aan de familie zeker niet 
onopgemerkt voorbij. In de nacht van 25 op 26 
juni 1942, omstreeks 01.00 uur liet een bom
menwerper een aantal bommen vallen, die in de 
buurt van de boerderij 'Bamboes' terecht 
kwamen. Eén van de bommen ontplofte, zonder 
schade aan te richten, op ongeveer 150 à 200 
meter van de boerderij. 
Er waren echter ook brandbommen afgeworpen. 

Jan Keizer (1909-1980) met zijn vrouw Bets 
Giesen (1920-1972) Ze woonden Meentweg 125 
Foto uit 1949 
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Vok Keizer (1913-1993) met zijn 
zijn boerderij Seldenrijkweg 2 

koeien voor 

Eén ervan kwam op het rieten dak van de boer
derij 'Bamboes" terecht en zette dit in vuur 
en vlam. Van de inboedel kon weinig gered 
worden. De familie Keizer wist zich ternau
wernood te redden. Behalve moeder Gilgonda 
Keizer-Veenman en haar kinderen waren er ook 
twee zusters van vader Rijk Keizer in huis. 
Zij waren uit Amsterdan afkomstig en waren 
juist naar Eemnes gekomen om hier veilig te 
zijn. 
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Behalve de boerderij brandden twee hooibergen 
en een kippenhok tot de grond toe af. Om de 
familie Keizer van onderdak te voorzien wer
den vanuit Hoogland een houten noodwoning en 
een houten stal aangevoerd. Die hadden daar 
in de omgeving als tijdelijk onderkomen ge
diend voor inwoners van die plaats, omdat hun 
huizen door de gevechten in mei 1940 waren 
verwoest. De noodwoning bestond uit 3 afde
lingen, 5 vertrekken en zelfs een spekkast. 
Nadat de jongste dochter Marie in 1949 ge
trouwd was, bleef moeder Keizer met drie 
ongetrouwde zoons op de boerderij achter. 
Daarom kwam Bep Post met ingang van 3 juli 
1949 als 'meisje voor dag en nacht' bij de 
familie werken. Ze zou er blijven tot het 
jaar 1992. 
Het werk op die boerderij was toentertijd nog 
zwaar. Er was geen waterleiding, geen elec-
triciteit, geen gas en geen riolering. De 
boerderij 'Bamboes' lag honderden meters van 
de Wakkerendijk. Dat betekende dat men elke 
dag op en neer moest om de melkbussen vóór 
zeven uur 's ochtends aan de Wakkerendijk te 
zetten.Bep Post verzorgde ook nog de hulpbe
hoevende moeder Keizer. 
In 1955 werden woning en bedrijf voorzien van 
electriciteit. Kort na het overlijden van 
moeder Keizer kwam eind april 1957 de nieuwe 
woning klaar. Na bijna vijftien jaar kon de 
noodwoning verlaten worden. Pas in 1983 kreeg 
het bedrijf stromend water. Voor de water
voorziening van het hele bedrijf was men 
voordien aangewezen op een handpomp. Er waren 
500 stoten nodig om voldoende drinkwater voor 
de koeien op te pompen. 
Van de broers Vok en Rijk Keizer zou je kun
nen zeggen dat ze de laatste boeren van Eem-
nes waren, die in veel opzichten nog traditi
oneel werkten. Ze hadden een grote liefde 
voor hun paarden. Ze gingen altijd met paard 
en wagen naar het land om te melken of om 
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Rijk Keizer (1914-1985) 
melken (omstreeks 1980) 

bezig met koeien 

ander werk te verrichten. Er zijn prachtige 
foto's gemaakt van Rijk Keizer met zijn paard 
en wagen. Die foto's kwamen zelfs terecht op 
kalenders en in toeristische boeken over Ne
derland. 
In 1985 is Rijk overleden. Met de hulp van 
Bep Post heeft Vok het bedrijf afgebouwd. In 
1988 is het laatste paard overleden. In 1992 
moest Vok worden opgenomen in een verzor
gingshuis. De boerderij werd verkocht. Een 
jaar later is Vok overleden. Bep Post was tot 
het laatst trouw gebleven. Eind april 1985 
had ze voor deze inzet al de ere-medaille in 
zilver, verbonden aan de Orde van Oranje 
Nassau ontvangen. Een bijzonder stukje histo
rie van Eemnes! 

Het gezin van Rijk Keizer en Gilgona Veenman 
bestond uit 8 kinderen: 
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1. Hendrica Johanna Antonia Keizer 
geboren Naarden 25-03-1907 
overleden Laren NH 08-10-1991 
trouwt Eemnes 15-09-1930 
Jan Bon (1899-1977) 
Dit echtpaar kreeg 13 kinderen. 

2. Johannes Gerardus Wilhelmus Keizer 
geboren Eemnes 10-01-1909 
overleden Eemnes 26-06-1980 
trouwde 07-05-1940 
Bernarda Johanna Giesen (1920-1972) 
Zij kregen 10 kinderen en woonden op 
Meentweg 125. 

3. Gerardus Keizer 
geboren Eemnes 12-04-1911 
overleden Eemnes 01-11-1968 
Ongehuwd. Woonde Seldenrijkweg 2. 

4. Volkert Gerardus Keizer 
geboren Eemnes 03-01-1913 
overleden Laren NH 11-03-1993 
Ongehuwd. Woonde Seldenrijkweg 2. 

5. Rigardus Johannes Keizer 
geboren Eemnes 02-02-1914 
overleden Eemnes 16-11-1985 
Ongehuwd. Woonde Seldenrijkweg 2. 

6. Johanna Martina Gilgonda Keizer 
geboren Eemnes 27-03-1915 
trouwde 19-04-1941 
A.W.A. (Bart) Peek 
Dit echtpaar woonde vele jaren op Selden
rijkweg 6. 

7. Wilhelmus Joahnnes Keizer 
geboren Eemnes 7-11-1916 
overleden Eemnes 05-01-1917 

8. Wilhelmina Maria Martina Keizer 
geboren Eemnes 02-01-1918 
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Rijk Keizer (1914-1985) met paard en wagen op 
de weg in de Eemnesser polder 

overleden Laren NH 23-12-1988 
trouwde 
1. Ruth Wikkerman 
2. Petrus de Windt 

Hiermee is de 'Keizerlijke' rondgang vol
tooid. Onze hartelijke dank gaat uit naar de 
heer Schrijvers uit Amsterdam en naar mevrouw 
B. Post uit Eemnes, die ons geholpen hebben 
met het verzamelen van gegevens en bidprent-
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jes en met foto's en verhalen. 
Voor opmerkingen en aanvullingen vindt u 
gehoor bij : 

Bertie van Wijk en Henk van Hees 
Raadhuislaan 39 Kerkstraat 15 
Eemnes tel. 14689 Eemnes. tel. 89849 

Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en 
projecten onze leden bezig zijn. Iedereen die 
erin geïnteresseerd is om mee te doen en die 
kan helpen aan materiaal kan contact opnemen 
met de desbetreffende personen: 

• 
Henk van Hees,Kerkstraat 15,Eemnes,tel. 89849 
is bezig met: 
- de geschiedenis van het amateurtoneel in 

Eemnes. 
• 

Jaap v.d.Woude,Jonneveen 2 5,Eemnes,tel. 137 01 
is bezig met: 
- de geschiedenis van de RABO-bank Eemnes, 
Gevraagd: 
o.a. foto's, knipsels uit kranten en ander 
RABO-materiaal. 

Jaap Luijf,Reijerserf 5,Eemnes,tel. 13086 
is bezig met: 
- de familie Luijf in Eemnes. 
Gevraagd: 
o.a familieverhalen, foto's, familieberich
ten. 

• 
Wiebe van IJken, Everserf 20, Eemnes, 
tel. 89367 
is bezig met: 
- de familie Breunesse in en buiten Eemnes. 
Gevraagd: 
o.a. familieverhalen, foto's, familiebe
richten. + 
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