
E r r a t a 'De F a m i l i e S c h e r p e n z e e l ' 

Over het artikel 'De familie Scherpenzeel' in de 8e jaar
gang no. 2 van juli 1986, zijn de volgende opmerkingen 
ontvangen. 

B l z . 6 5 : 
Trouwdatum (2) van Hendrik Jansz Scherpenzeel en Anna 
Maria van Bazel moet zijn: 
10-11-1799 te Muiderberg. 

Blz. 66: 
Onderschrift bij foto van schilderij moet vervangen wor
den door: 
Sluis te Eemnes voor 1885. Aquarel van Joost Riggeling. 

Blz. 67, 4e regel van onderen: 
Groetje Donselaar moet zijn: 
Grietje Donselaar. 

Blz. :78 
Overlijdensdatum van VI: Hendrikje Johanna Snel moet zijn: 
10-04-1960 te taren NH. 
Blz. 80: 

G e r r i t j e S c h e r p e n z e e l 
geboren 02-05-1915 te Eemnes 
moet z i j n : t e Baarn 
t rouwt 04-01-1934 t e Eemnes 
moet z i j n : S t e Baarn 

J a n u s S c h o t s m a n 
geboren 08-11-1914 te Baarn 
over leden 29-09-1967 te Laren NH 

K o r t e g e s c h i e d e n i s van h e t Eemnesse r g e s l a c h t 
De B r u i j n 

Tot nu toe ve rw i j zen de oudste sporen van deze R.K. fa
m i l i e i n de r i c h t i n g van N i j k e r k . 
Het b e t r e f t de stamvader Ae lbe r t Evers, d ie rond 1660 
geboren moet z i j n . 
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I Aelbert Evers 
geboren te Nijkerk, woont ten tijde van zijn 
huwelijk in Hoogland, maart kort daarvoor 
in Baarn. 
trouwt Hoogland 6 februari 1691 
Maria Teunis 
jongedochter van Hoogland 

Dit echtpaar woonde in Baarn. 
Eén van hun zoons was: 

II Evert Aelbers 
geboren ca. 1700 
trouwt I Baarn 26 november 1726 
Willemijn Evers 
trouwt II Baarn 13 juni 1742 
Maria Aarts 

Uit het eerste huwelijk werden een zoon en een dochter 
geboren. De dochter Maria (1734-1811) vestigde zich na 
haar tweede huwelijk met Anthonie Tonen Schoonoord in 
Eemnes. 
Uit het tweede huwelijk van Evert Aelbers met Maria 
Aarts werden drie dochters en twee zonen geboren. 
De oudste zoon was: 

III Arnoldus (Aart) Everts de Bruijn 
gedoopt R.K. Baarn 29 april 1744 
overleden Baarn 29 maart 1789 
trouwt I R.K. Baarn 14 juli 1774 
Barbara Hendriks Beukeboom (1749-1779) 
trouwt II R.K. Baarn 5 juni 1781 
Reijertje Jacobse Schoonderbeek 

Uit beide huwelijken werden drie zonen geboren: 
Zoon Jacob (1788-1818) uit het tweede huwelijk vestigt 
zich in Eemnes, waar hij op 24 januari 1817 trouwt met 
Cornelia Bieshaar (1791-1868). 
Dit echtpaar krijgt twee dochters. 

De drie zonen uit het eerste huwelijk zijn: 

IVa Evert Aartse de Bruijn 
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over leden Eemnes 5 mei 1816 
t rouwt Eemnes 15 j a n u a r i 1804 
J a n n e t j e W i l l e m s e van I s s e l t 

(1763-1841) 

Dit echtpaar kreeg geen kinderen en woonde op Wakkeren
dijk 108. 

IVb Hendrik Aartse de Bruijn 
gedoopt R.K. Baarn 11 april 1776 
overleden Eemnes 6 juni 1813 
trouwt Eemnes 10 november 1805 
Maria Peterse Schothorst (1774-1832) 

Dit echtpaar kreeg een jong gestorven zoon Aart en een 
dochter Nelletje (1806-1838), die met Dirk Hoogeboom 
trouwde. 
De derde zoon uit het Ie huwelijk was: 

IVc Dirk Aartse de Bruijn 
gedoopt R.K. Baarn 13 oktober 1777 
overleden Eemnes 15 november 1846 
trouwt R.K. Baarn 4 mei 1801 
Maria Cornelisse Pen (1773-1822) 

Dirk was landbouwer. Hij woonde met zijn gezin tot 1808 
in Baarn. In het laatstgenoemde jaar kocht hij de boer
derij Meentweg 69 (nu Peelhoeve van de familie V.d. 
Tweel) uit de nalatenschap van Maria Rigters, weduwe 
van Prans Izaks Harder. 
Dirk heeft in het Eemnesser leven de nodige functies 
bekleed. Zo was hij van 1829 tot 1842 gemeenteraadslid 
van Eemnes. 
Oit zijn huwelijk met Maria Pen werden zes kinderen ge
boren. Iwee dochters stierven jong. De twee andere 
dochters waren: 
-Barta (1803-1872). Ze trouwde met de schoenmaker Hen
drik v.d. Wardt. Dit paar vestigde zich in Soest. 
-Cornelia (1808-1839). Zij trouwde in 1831 met Rijk 
Harder en in 1837 met Cornells Brundel. 
De twee zoons van Dirk en Maria Pen waren: 

Va Hendrik Dirkse de Bruijn 
geboren Eemnes 13 juli 1813 
overleden Eemnes 24 september 1854 
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trouwt Eernnes 17 april 1839 
Annitje Cornelisse Koppen (1815-1890) 

Zij kochten na hun huwelijk de boerderij Meentweg 73 
(Aart Roetenerf). Dit echtpaar kreeg 12 kinderen, waar
van er 5 volwassen geworden zijn. Dat waren o.a. 

Va.l Dirk de Bruijn 
geboren Eemnes 15 december 1841 
overleden Eemnes 29 juni 1919 

Hij werd ook wel genoemd: Dirk Annetjesof Dirk de Klet
ter. Hij bleef als vrijgezel zijn leven lang op de boer
derij van zijn vader wonen. 

Va.2 Neeltje de Bruijn 
geboren Eemnes 16 maart 1850 
overleden Eemnes 12 oktober 1922 

Bleef ongehuwd samen wonen met haar broer Dirk op de 
boerderij Meentweg 73 

Va.3 Maria de Bruijn 
geboren Eemnes 8 maart 1847 
overleden Hilversum 8 januari 1929 
trouwt Eemnes 2 november 1875 
Willem Willemse (1846-1900) 

De vader van Willem WillerQse was vanuit het Duitse Emme
rik naar Eemnes gekomen. Daarom had deze familie hier 
als bijnaam 'de Pruus' Maria de Bruijn werd dan ook 
'Mie de Pruus' genoemd. Ze woonde in Binnendijk (Wak
kerendijk 214-218) en ze ventte altijd met boodschap
pen. In de kermisweek ging ze bijvoorbeeld de huizen 
langs met twee manden. Haar dochter Heintje Willemse 
woonde vele jaren bij de vrijgezellen Dirk en Neeltje 
de Bruijn op Meentweg 73. 

Keren we nu terug naar de tweede zoon van Dirk de Bruijn 
en Maria Pen: 

Vb Aart Dirkse de Bruijn 
gedoopt Eemnes R.K. 12 september 1810 
overleden Eemnes 2 september 1846 
trouwt Eemnes 20 november 1839 
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Jesus, Maria, Jozef. 

Gedenkt in uwe gebeden de 
Ziel van Zaliger 

Dirk de Bruin, 
Echtgenoot van 

W I L H E L M I N A BIESHAAR, 

Geboren 13 Mei 3.841 en na het ontvangen der 
H.H. Sacramenten overleden te Eemnes 

den 2oen September 1904, en begraven 
ucn 2Jon daaraanvolgende op hei 
R.C. Kerkhof aldaar. Broedermees

ter der Kevelaarsche Processie. 

^^—  

Gedenk, l i e e r ' uwe e rbarming en.uwe harm 
hartigheid, die van eeuwigheid is, gedenk nie 
mee' de zonden mijner jeugd en mijne onwe 
terciheïd ; zie op mijn lüden en vergeef mij. 

Ps, XXIV, 17, 18. 
Gelukkig de man die hef uur van zijn deed 

verwacht in volmaakte overeenstemming met 
Gods H. wil. S . F r a n c : van Assisie. 

Een waar kind van Maria gaat nooit ver
leren. H. Bern. 

Echtgenoote en kinderen, helpt mij door uwe 
gebeden tot God. .Rom. XV. 

Mijn Jesus, barmhartigheid; 

Onze Vader — Wees gegroet. 
HIJ RUSTE IN VREDE. 

j . Luïjf, Eeranes. 

Bidprentje van Dirk de Bruijn Vla zoon van Aart 
de Bruijn en Rutje Lakeman. 

Rutje Gerritse Lakeman (1816-1880) 

Op 4 mei 1841 nam Aart de boerderij Meentweg 69 van zijn 
vader Dirk over. Hij heeft daar echter niet lang van 
kunnen profiteren omdat hij in 1846 is overleden. 
Zijn vrouw Rutje Lakeman, die Grote Rut genoemd werd en 
die altijd met witgeschuurde klompen aan naar de kerk 
ging, hertrouwde in Eemnes op 17 j u l i 1847 met Aart 
Grift. 

Oit het huwelijk van Rutje met Aart de Bruijn werden 3 
zoons geboren: 
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Vla Dirk de Bruijn 
geboren Eemnes 13 mei 1840 
overleden Eemnes 25 september 1904 
trouwt Eemnes 9 november 1880 
Wijmpje Willemse Bieshaar (1843-1923) 

Wijmpje was weduwe van Evert Schouten. Ze woonde op de 
boerderij Wakkerendijk 274 (nu afgebroken, laatst be
woond door de familie Van teeuwen). Na zijn huwelijk 
trok Dirk de Bruijn bij zijn vrouw op deze boerderij in. 
Dit echtpaar kreeg geen kinderen. Zijn vrouw had wei een 
dochter uit haar eerste huwelijk: Jannetje Schouten 
(geboren 1874), die in 1900 trouwde met Drikus Butzelaar 
en op 2 november 1918 stierf als slachtoffer van de 
beruchte Spaanse griep. 
Deze Dirk de Bruijn was ook landbouwer en daarnaast werd 
hij bekend als Broedermeester van de Kevelaarse proces
sie. 

VIb Gerrit de Bruijn 
geboren Eemnes 3 mei 1842 
overleden Eemnes 1 juni 1866 

Hij was arbeider en stierf ongehuwd. 

VIc Gijsbert de Bruijn 
geboren Eemnes 27 januari 1845 
overleden Eemnes 11 maart 1879 
trouwt Eemnes 30 mei 1876 
Cornelia van Beijeren (1844-1925) 

Na hun huwelijk ging dit paar wonen op de boerderij 
Meentweg 75 ('Op hoop van beter', nu bewoond door Paul 
van Beijeren). Hun geluk was daar echter niet van lange 
duur. Paul van Beijeren wist uit de overlevering het 
volgende verhaal te vertellen: 
'Het was op een avond in 1879 dat Gijs de Bruijn tegen 
zijn vrouw Kee van Beijeren zei:'Kee, ik ga effe bij 
moeder kijken.' (Moeder was Grote Rut takeman, die op 
Meentweg 69 woonde). Kee zei: 'God, Gijs doe het toch 
niet, er is een besmettelijke ziekte.!' Hij had op z'n 
knieën bij moeder op de plaats gezeten (er was geen 
kachel)• Toen zei die: 'moeder ik word ook al niet 

HKE- 109 



goed.' Rut zei: 'ga toch gauw naar huis!' Hij liep de 
voordeur uit, maar hij was bij de pomp al neergezakt. 
Rut was een groot en sterk mens. Ze heeft hern in haar 
armen genomen en op bed gelegd, loen ging ze naar Kee, 

de vrouw van Gijs. Ze zei: 'Kee, Gijs is ook ziek en 
je komt niet in huis bij mij, al gaat ie dood, je mag 
hem niet meer zien. ' 
Gijs is daar inderdaad gestorven (11 maart 1879) en 
in die tijd stierven er van die familie nog 3 aan de 
'kwaaie koorts'. 
Tot zover Paul van Beijeren. 

Het hele gebeuren zal te maken hebben gehad met het feit 
dat Kee van Beijeren vlak tevoren, op 1 maart 1879, het 
leven had geschonken aan een zoon Aart. Voor zover viel 
na te zoeken stierven kort na elkaar enkele andere fa
milieleden: 
- op 18 maart 1879: 
Johanna Grift, vrouw van Evert Engelen en dochter van 
Rutje Lakeman en Aart Grift (2e huwelijk) 

- op 25 april 1879: 
Aaltje Engelen (6 weken oud), dochter van Johanna 
Grift en Evert Engelen 

- op 24 mei 1879: 
Antje Grift, schoonzuster van Rutje Lakeman. 

Rutje Lakeman stierf zelf op 23 januari 1880. Ze is in haar 
leven niet voor verdriet gespaard gebleven. 

Acht jaar na het overlijden van haar man hertrouwde 
Kee van Beijeren met Bart van Asch. Ze kochten op 13 
augustus 1889 de oude boerderij Wakkerendijk 1 van Ger-
ritje Hagen, weduwe van Jan Scherpenzeel en de kinde
ren van Jan Scherpenzeel van de Sluis. 

Uit het huwelijk van Gijs de Bruijn en Cornelia van 
Beijeren waren 2 kinderen geboren. Allereerst Maria de 
Bruijn (1877-1954). Zij trouwde met Isaac-Peter van den 
Breemer uit Soest. 
Daarnaast was er een zoon: 

Uil Adrianus (Aart) de Bruijn 
geboren Eemnes 1 maart 1879 
overleden Eemnes 6 januari 1946 
trouwt I Eemnes 13 iuni 1919 
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Trouwfoto van-
Aart de Bruijn (1879-1946) 

en 
Josina Maria Luijf (1881-1936) 
nam ja ; -,.-> 7 ? -i: J f x J J • 
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OVERZICHT VAN HET GESUCHT DE BRUIJN 
Aeibert Evers x Maria 
(+/-16Ó0- ) | 

Baarn j 

I 
Evert Aelbers x (I) W: 
(+/-1700) Baarn j x (2 

1 
Maria Everts x Anthonie Schoonoord Aa: 
(1743-1811) (r 

! i 
Evert de Bruijn Hendrik de Bruijn 

! 
Dirk de Bruijn 

(1774-1816) (1776-1813) (1777-1846) 
Wakkerendijk 108 Eemnes Meentweg 69 
X X x 
Jannetje van Isselt Maria Schothorst Maria Pen 
(1763-1841) (1774-1832) (1773-1822) 

î 

Hendrik de Bruijn x Annitje Koppen Aart de Brui jn x Ri 
(1813-1854) j (1815-1890) (1810-1846) ! o 
Meentweg 73 

i 
Meentweg 69 | 

! 

! i 
Dirk de Bruijn Neeltje de Bruijn Maria de Bruijn 

! 
Gijs 

(1841-1919) (1850-1922) (1847-1929) (184 
Meentweg 73 Meentweg 73 X Meen 

Willem Willemse x 
"de Pruus" Corn 
(1846-1900) (184 

Aart 

(187 

Wakk 

1 
Bep de Bruijn Jan 
(1920- ) (192 
Wakkerendijk 1 

X X 

M. de Leeuw G. v 
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nis 

Tiijn Evers 

ria Aarts 

verts de Bruijn x (1) Barbara Hendriks Beukeboom 
1789) Baarn ] (1749-1779) 

] x (2) Reijertje Jacobse Schoonderbeek 

Jacob de Bruijn 

(1788-1818) 

Eemnes 

x 

Cornelia Bieshaar 

(1791-1868) 

Dirkje de Bruijn 

Lakeman (1817-1885) 

•1880) Eemnes 

Bruijn Gerrit de Bruijn Dirk de Bruijn 
879) (1842-1866) (1840-1904) 

g 75 Wakkerendijk 274 
x 

a van Beijeren Wympje Bieshaar 
925) (1843-1923) 

Bruijn x (1) Josina Maria Luijf 

946) | (1881-1936) 

ndijk 1 | x (2) Stephania Polycarpa Govaerts 

I (1893-1975) 

| 

Bruijn Cornelia Maria de Bruijn 

971) (1924- ) 

x 

Veer P.H. Hoogland 
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De panden Wakkerendijk 1 gezien van de Laar derweg. 

J o s i n a M a r i a L u i j f (1881-1936) 
t rouwt I I Eemnes 27 oktober 1937 
S t e p h a n i a , P o l y c a r p a G o v a e r t s 

(1893-1975) 

Aart werd als eerste in de familie De Bruijn geen boer 
maar rijwielhandelaar. Op 17 februari 1911 kocht hij 
van zijn moeder het pand Wakkerendijk 1. In de jaren 
twintig liet hij de oude boerderij afbreken en twee 
nieuwe panden bouwen. De oude boerderij is nog te zien 
op foto's van het neerstorten van een luchtschip. Dit 
ongeluk gebeurde op 13 december 1917. Dat was dus in 
de Eerste Wereldoorlog. Er was dus al spanning onder 
de mensen.Bij dit ongeluk kregen de omwonenden het 
helemaal te pakken. Aart de Bruijn nam het zekere 
voor het onzekere. Hij had in zijn huis nog een ge
weer staan. Volgens de verhalen verschanste hij zich 
in zijn huis met het geweer in de aanslag, gericht op 
het immense gevaarte van het luchtschip. 

Aart de Bruijn heeft jarenlang de gemeente Eemnes ge-
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diend. 
Van 29 september 1919 tot 1 oktober 1923 was hij raads
lid. Op die laatste datum volgde hij Wouter van Kloos
ter op als gemeente-ontvanger van Eemnes. Deze functie 
heeft hij ruim 21 jaar vervuld. Per 1 januari 1945 nam 
hij ontslag. 
Met ingang van 1 maart 1928 werd hij aangesteld als 
ambtenaar van sociale zaken. In de loop der tijd werd 
zijn functie agent arbeidsbemiddeling genoemd. In ver
band met de oprichting van gewestelijke arbeidsbureaus 
verviel in 1941 de gemeentelijke bemoeienis op dit ter
rein. Met ingang van 1 mei 1945 werd Aart de Bruijn dan 
ook uit deze functie ontheven. 
Uit het eerste huwelijk van Aart de Bruijn met Josina 
Luijf werden drie kinderen geboren: 

VIII.l Gijsbertus Joannes de Bruijn 
geboren Eemnes 5 mei 1920 
trouwt Laren NH 21 mei 1947 
Maria de Leeuw 

3ep de Bruijn trad in de voetsporen van zijn vader. Zo 
werd hij rijwielhandelaar en had hij van 6 september 1949 
tot 18 augustus 1972 zitting in de Eemnesser gemeenteraad. 
Van 1964 tot 1972 was hij wethouder van Eemnes. 
Daarnaast was hij ook bekend als beheerder van het Eemnes
ser postkantoor. Deze functie vervulde hij van 1946 tot 
1985. Het post-kantoor was in die tijd gevestigd in een 
kleine ruimte aan de achterkant van het bedrijfspand 
Wakkerendijk 1. 
Naast deze functies was Bep de Bruijn onder andere ook 
18 jaar brandweercommandant en lid van het R.K. Kerkbe
stuur. 

VIII.2 Johannes Gijsbertus de Bruijn 
geboren Eemnes 2 augustus 1921 
overleden Eemnes 5 maart 1971 
trouwt Laren NH 27 februari 1946 
Gerarda v.d. Veer 

Jan was garagehouder. Hij woonde onder andere op Kerk
straat 2 en Wakkerendijk 13 (nu garage Beuk), 
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foto genomen door: Klaas Majoor Echtgenoot van 5. 

1. Cornells van Beijeren 
2. Leo Volkering 
3. Gijs van den Breemer 
4. Engelien Volkering-Majoor 
5. Geertje Majoor-Venderig 
6. Cornells van Wegen (vader van 8) 
7. Sientje van Wegen-Gieskens (echtgenote van 8) 
8. Jaap van Wegen 
9. Geertje Makker- weduwe van Gijs Gieskens 

10. Maria W. Makker-Luijf 
11. Josina de Bruijn-Luijf 
12. Aart de Bruijn 
13. Cornelia van Beijeren 
14 . Maria van den Breemer-de Bruijn 
15. Rijkie van den Breemer 
16. Simon van de Hoven, stiefvader Eibert Makker 
17. Geertje van de Hoven-van Middelaar (echtgenote van 16) 
18. Isaac van den Breemer 
19. Nel Hilhorst-Makker 
20. Jan Makker 
21 . Jans van Wegen 
22. Antje Makker-Puijk 
23. Jaap Makker 

-ir~\f^,n riC: T ~ ^ O < 3 > (echtgenote van 33) 
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25. Gerrit je Hilhorst-Koppen 
26. Gijsje Smid 
27. Jan Hilhorst 
28. Paul van Wegen 
29. Klaas Makker 
30. Johanna Lui if-Valkenet (echtgenote van Hendrik Luijf) 
31. Jan van Wegen 
32. Jaan Makker-van Bentum 
33. Elbert Luijf 
34. Mijntje Makker-Elders(echtgenote van 33) 
35. Aalt Luijf-Schouten 
36. Aalt Schouten (later gehuwd met Eibert Gieskens) 
37. Anna Luijf-Janssen (echtgenote van 39) 
38. Elbert Gieskensfbroer van 7) 
39. Jan Luijf (de bakker) 
40. Gijs Hilhorst 
41 . Barbara Hilhorst 
42. Mientje Hilhorst 
43. Hendrik van Wegen 
44. Paul van Beijeren 
45. Piet van Beijeren 
46. Jaantje Boersen 

VIII.3 Cornelia Maria de Bruijn 
geboren Eemnes 1 december 1924 
trouwt Eemnes 25 april 1950 
Petrus Hendrikus Hoogland 

Samen met haar man beheerde Cor de Bruijn jarenlang de 
bakkerij op Wakkerendijk 24. 

Bij het totstandkomen van dit geschiedenis-overzicht 
v/an de familie De Bruijn is gebruik gemaakt van materi
aal van de Genealogische Werkgroep Eemland. 

Voor op- en aanmerkingen kunt u terecht bij de twee men
sen, die aan dit artikel hebben gewerkt, ni; 

Jan de Bruijn, 
Dingenaarserf 7, 
Eemnes, tel. 10038 

en 
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Henk van Hees 
Geutoomserf 23, 
Eemnes, tel. 89849. 

Wakkerendijk 1. 
Voormalige postkantoor van Eemnes. In eerste instantie 
was er vanaf 1946 een loket je in het linkerpand. In la
ter jaren werd het kantoortje aangebouwd aan de achter
zijde. Deze ruimte fungeerde tot 28 april 1986 als post
kantoor. 
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