
Korte geschiedenis van het geslacht De Bruin 
in Eemnes 

In Eemnes kent men van oudsher een Rooms-
Katholieke familie De Bruijn (besproken in 
ons kwartaalblad nr. 3 van 1986) en een Ne
derlands Hervormde familie De Bruin. Deze 
laatste familie wordt in dit artikel centraal 
gesteld. Mannelijke telgen van dit geslacht 
wonen sinds 1846 in Eemnes. 
De familie is afkomstig uit Neerlangbroek 
(Nederlangbroek), een plaatsje ten zuiden van 
Doorn aan de rand van de Utrechtse heuvelrug. 
Interessant is dat diverse personen uit de 
driehoek Woudenberg-Scherpenzeel-Neerlang
broek in de vorige eeuw naar Eemnes getrokken 
zijn. Er werden onderling ook huwelijken 
gesloten. Het gaat dan om families als Van 
Woudenberg- Meernik-Scherpenzeel en De Bruin. 

We beginnen ons verhaal rond 1690 met de 
stamvader, die Wulfert heette. 

I. Wulfert (de Bruin) geboren ca. 1690 
trouwt ca. 1720 
Jannegie 

Van deze Wulfert is verder nog helemaal niets 
bekend. Mogelijk woonde hij ook al in Neer
langbroek. Uit zijn huwelijk zijn twee zonen 
bekend : 

1.1 Aart Wulferts de Bruin 
geboren ca. 1725 
trouwt Neerlangbroek 09-11-1748 
Jannegie Gerrets van Woudenberg 

Uit dit huwelijk werd weer geboren 
Jannetje Aartse De Bruin 
gedoopt Neerlangbroek 18-08-1754 
overleden Eemnes 25-09-1811 
trouwt Eemnes 14-02-1779 
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Gijsbert Janse van Essen 
(1734-1808) 

Jannetje de Bruin en Gijsbert van Essen woon
den op de boerderij Wakkerendijk 104. Janne
tje kwam als eerste van de familie De Bruin 
in Eemnes terecht. 
Na haar dood bleef haar zoon Wulfert van Esen 
op de boerderij Wakkerendijk 104 wonen. Hij 
trouwde met Geertje van Veldhuijzen uit Drie
bergen. 

De tweede zoon van stamvader Wulfert was: 

1.2 Gerrit Wulferts de Bruin 
geboren ca. 1735 
woonde in Neerlangbroek 
trouwt ca. 1763 
Jannegie van Barneveld 

Dit echtpaar woonde in Neerlangbroek. Uit dit 
huwelijk zijn de namen van zeven kinderen 
bekend: 3 zoons en 4 dochters. Voor de Eem-
nesser tak gaan we verder met hun jongste 
zoon : 

1.2.1 Wulfert Gerrits de Bruin 
geboren Neerlangbroek 
gedoopt Doorn ( bij gebrek aan een 
predikant in Neerlangbroek ) 
24-09-1775 
overleden vóór 1846 
trouwt ca. 1803 
Willemijntje Wulfertse 

Na hun huwelijk woonde dit echtpaar zeker nog 
zo'n 20 jaar in Neerlangbroek. Het is niet 
bekend waar ze daarna gewoond hebben. In 
ieder geval verbleven ze enige tijd te Wijk 
bij Duurstede. Het is ons ook niet bekend 
waar ze zijn overleden. 
Drie zoons uit hun huwelijk kwamen in Eemnes 
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terecht. 

1.2.1.1 Gerrit de Bruin 
gedoopt Neerlangbroek 28-10-1804 
overleden Eemnes 01-09-1847 
trouwt Eemnes 25-10-1846 
Geertje van Veldhuijzen 
(1802-1875) 

Geertje van Veldhuijzen was weduwe van de 
eerder genoemde Wulfert van Essen (Wakkeren
dijk 104). Na zijn dood in 1842 hertrouwde 
zij in 1846 met een achterneef van Wulfert en 
dat was Gerrit de Bruin. Ook dit echtpaar 
bleef wonen op de boerderij Wakkerendijk 104. 
Nog geen jaar nadat ze getrouwd waren, stierf 
Gerrit in 1847. 
Een zoon uit het eerste huwelijk van Geertje, 
Gijsbert van Essen trouwde later met Marritje 
de Bruin, dochter van Wulfert de Bruin, een 
broer van Gerrit. 

We gaan hier verder met deze broer: 

1.2.1.2 Wulfert de Bruin 
geboren Neerlangbroek 04-07-1807 
gedoopt Neerlangbroek (NH) 
19-07-1807 
overleden Eemnes 21-03-1890 
trouwt ca. 1830 
Antje van Ee 

Na hun huwelijk vestigen Wulfert en Antje van 
Ee zich in De Bilt. Daar worden tussen 1832 
en 1849 uit dit huwelijk negen kinderen gebo
ren. Dochter Marritje (1833-1891) trouwt met 
Gijsbert van Essen. Zij woonden Wakkerendijk 
104. Dochter Gerrigje (geboren 1844) trouwt 
met Meins Dop. 
Vader Wulfert heeft zijn oude dag waarschijn
lijk bij één van zijn kinderen in Eemnes 
doorgebracht, waar hij in 1890 is overleden. 
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Familiefoto achter huize "Ruimzicht" 
Wakkerendijk 72 ± 1890 
v.l.n.r. Helena M.J.H, de Bruin-Aalders (1852-1932), 
onbekend, onbekend, Gerrit de Bruin (1849-1918), 
Hélène M.H.M. Cocheret de la Morinière weduwe van 
Joh.Chr. Aalders (1826-1907) 
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Stamboom van het geslacht De Bruin 

Wulfert (de Bruin) 
(ca. 1690- ) 

x Jannegie ? 

Aart de Bruin x Jannegie Gerrits van Woudenberg 
(ca. 1725- Neerlangbroek 

Jannigie de Bruin x 
(1754-1811) 
Wakkerendijk 104 

Gijsbert Janse van Essen 
(1734-1808) 

l 
Gerrit de Bruin 
(ca. 1735- ) 

l 
Wulfert de Bruir 
(1775- ) 
Neerlangbroek 

Wulfert van Essen x Geertje van Veldhuijzen 
(1786-1842) 
Wakkerendijk 104 

(1802-1875) 
Gerrit de Bruin x Geertje van Veldr 
(1804-1847) (1802-1875) 
Wakkerendijk 104 

Gijsbert van Essen x Marritje de Bruin 
Wakkerendijk 104 (1833-1891) 

Gerrit de Bruin x Helena M.J.H. Aalders 
(1849-1918) 
Wakkerendijk 72 

1852-1932) 

Helena de Bruin 
(1893-1975) 
Laren NH 
ongehuwd 

Jannetje 
de Bruin 
(1911- ) 
o.a. Streefoordlaan 2 

Torenzicht 67 

Arent 
Jongerden 

Aalt 
de Bruin 
(1916-1974) 
o.a. Laarderweg 
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annegie van Barneveld 
eerlangbroek 

Villemijntje Wulfertse 

in Wulfert de Bruin x Antje van Ee 
(1807-1890) 
o.a. De Bilt 
Eemnes 

Teunis de Bruin x Jannetje Grootveld 
(1820-1889) 
Laarderweg 39 

(1824-1898) 

Sulfer de Bruin x Wilhelmina M. Brinkman 
1862-1924) (1865-1947) 
aarderweg 39 

Comelis de Bruin x Jannetje Stoffelsen 
(1866-1940) 
Streefoordlaan 1/11 

(1882-1950) 

annetje Teuntje x Gijs Teunis x(1) Gijsbertje 
wizendaal de Bruin van Dijk de Bruin Snel 

(1917- ) (1919-1989) (1918-1956) 
Soest x(2) Johanna 

van Zoeren 
Streefoordlaan 1/11 
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Eén van zijn zoons vestigde zich in Eemnes. 
Dat was : 

1.2.1.2.9 Gerrit de Bruin 
geboren De Bilt 16-12-1849 
overleden Eemnes 12-04-1918 
trouwt Eemnes 28-04-1892 
Helena Maria Johanna Hendrika 
Aalders 
geboren Amsterdam 22-08-1852 
overleden Laren 23-03-1932 

Gerrit woonde in bij zijn zus Marritje, ge
trouwd met Gijsbert van Essen op Wakkerendijk 
104. Hij verdiende de kost als melkboer. Op 
een gegeven moment heeft hij contact gekregen 
met een dame van goede stand. Dat was Helena 
Aalders, die in Baarn woonde. Ze was een 
dochter van Johannes Christiaan Aalder en 
Hélène Marie Henriette Madeleine Cocheret de 
la Morinière. Toen het tot trouwplannen kwam, 
kochten Gerrit de Bruin en zijn vrouw Huize 
Ruimzicht op Wakkerendijk 72. Helena Aalders 
en haar moeder vestigden zich daar op 6 april 
1892 en na zijn huwelijk op 28 april 1892 
kwam ook Gerrit de Bruin daar wonen. In zijn 
huwelijksacte wordt Gerrit koopman van beroep 
genoemd. 

Tot zijn dood in 1918 bleef Gerrit op Huize 
Ruimzicht wonen. Tot haar dood in 1907 woonde 
zijn schoonmoeder bij hem in. 
Kort na het overlijden van Gerrit (12 april 
1918) verhuisden zijn vrouw en dochter naar 
Wakkerendijk 80 en op 7 mei 1919 verhuisden 
zij naar Laren. 

De enige dochter van Gerrit en Helena Aalders 
was : 

Helena Maria Henriette Madelaine De 
Bruin 
geboren Eemnes 18-02-1893 
overleden Laren NH 05-01-1975 
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Ze bleef ongehuwd en werkte vele jaren als 
onderwijzeres in Laren. In haar begintijd is 
ze nog even aan de Openbare School van Eemnes 
verbonden geweest (±1912). Ze werd Lena ge
noemd en ze had een woning aan de Kerklaan in 
Laren. 

Naast Gerrit de Bruin (1804-1947) en Wulfert 
de Bruin (1807-1890) hadden Wulfert de Bruin 
en Willemi jntje Wulfertse nog een zoon die 
naar Eemnes kwam. Dat was: 

1.2.1.3 Teunis de Bruin 
geboren Langbroek 19-06-1820 
overleden Eemnes 14-03-1889 
trouwt Eemnes 12-05-1859 
Jannetje Grootveld 
(1824-1898) 

Ook Teunis de Bruin woonde enige tijd bij 
zijn familieleden op de boerderij Wakkeren-

j 

Groepsfoto Openbare Lagere School Eemnes ± 1911. 
Geheel links juffrouw Lena de Bruin (1893-1975) van 
Huize Ruimzicht Wakkerendijk 72 
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dijk 104. 
Na zijn huwelijk heeft hij met zijn gezin 
enige tijd in het Tolhuis gewoond, op de 
driesprong Wakkerendijk-Meentweg-Laarderweg. 
Volgens de familieverhalen was het van Teunis 
bekend, dat hij op zondag geen tolgeld wilde 
beuren; hij gaf het verkeer dan vrij toegang. 
Verder was hij landbouwer. Nadat hij een 
aantal jaren getrouwd was, heeft hij zich met 
zijn gezin gevestigd in het nieuw gebouwde 
boerderijtje Laarderweg 39. 
Uit zijn huwelijk met Jannetje Grootveld zijn 
naast een levenloze dochter en een jong 
gestorven zoon nog twee zoons geboren. De 
oudste was: 

1.2.1.3.1 Wulfer de Bruin 
geboren Eemnes 30-08-1862 
overleden Eemnes 05-02-1924 
trouwt 1908 
Wilhelmina Maria Brinkman 
geboren Haarlemmermeer 10-02-1865 
overleden Eemnes 05-03-1947 

Nadat zijn ouders waren overleden, bleef 
Wulfer met zijn broer Cornells wonen op het 
boerderijtje Laarderweg 39. Het was een klein 
bedrijfje met 5 à 6 koeien. Toen zijn broer 
in 1907 trouwde bleef Wulfer alleen achter. 
Niet voor lang echter, want in 1908 trouwde 
hij met Wilhelmina Maria Brinkman. Mina 
Brinkman had ook nog enige tijd een soort 
winkeltje in haar huis op Laarderweg 39. Daar 
verkocht ze een beetje sigaren, sigaretten en 
snoepgoed. Ze werd daarvoor bevoorraad door 
Elsinga, die zijn bedrijf aan de Molenweg 
had. Uit het huwelijk van Wulfer en Mina zijn 
geen kinderen geboren. Nadat Wulfer in 1924 
was overleden, heeft Mina enige tijd in Leus
den gewoond bij haar familie. 
Vrij snel daarna kwam ze weer terug naar 
Eemnes. Ze ging inwonen bij Hensbergen op 
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Kerkstraat 7. Aan de oostzijde van het huis 
had ze een grote kamer met bedstee. Volgens 
de verhalen gaf ze aan huis brei-en naailes
sen voor ongeveer 2 5 cent. Haar hond noemde 
ze Boertje, 's Winters had ze 4 à 5 kippen 
binnen onder de tafel. Ze had een stekelvar
ken in de keukenkast. Toen haar gezondheid 
achteruit ging, is ze verzorgd door Jan en 
Betje Scherpenzeel aan de Molenweg. 
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Wilhelmina Maria Brinkman (1865-1947) getrouwd met 
Wulfer de Bruin, op de foto met haar poes en haar hond 
Boertje 
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De broer van Wulfer de Bruin was: 

1.2.1.3.2 Cornells de Bruin 
geboren Eemnes 13-11-1866 
overleden Blaricum 29-05-1940 
trouwt Eemnes 18-10-1907 
Jannetje Stoffelsen 
geboren Nijkerk 14-10-1882 
overleden Eemnes 02-10-1950 

Naast het werk op de boerderij deed Cornells 
de Bruin in zijn jeugd ook al molenaarswerk 
op de Eemnesser molen bij de familie Pas. Zo 
moest hij, als er een schip aankwam in de 
Eemnesser haven, de aangevoerde maïs of het 
graan in zakken scheppen en daarna naar de 
Molenweg brengen. Ook moest hij met paard en 
wagen vaak meel wegbrengen. 
Op de molen van Pas heeft hij ook zijn toe
komstige vrouw Jannetje Stoffelsen leren 
kennen. Ze was geboren in Nijkerkerveen, had 
haar jeugd doorgebracht in Barneveld en heeft 
jarenlang als dienstbode gewerkt bij de mole
naarsfamilie Pas. 
Nadat het paar in 1907 getrouwd was, heeft 
het tot 1911 gewoond op Laarderweg 43. Van 
1911 tot 1913 woonde het gezin op Laarderweg 
37, het huis van Jan Manten (later Emrec). 
Daar werd de oudste dochter Jannetje geboren. 
In 1913 liet Cornells de Bruin door Gijs 
Breunesse en Gerrit Dop een nieuw boerderij
tje bouwen aan het einde van de Streefoord-
laan. Het adres werd Streefoordlaan 1, tegen
woordig is dat nummer 11. 
Cornells de Bruin begon er met twee koeien, 
wat kalveren en wat varkens om te mesten. Hij 
had land in de polder, waar hij nog met de 
zeis maaide. Ook had hij een stuk bouwland op 
de driest, net voorbij het kerkhof aan de 
Laarderweg. Daar verbouwde hij rog, haver, 
koolraap, graan en knollen. Cornells de Bruin 
was een rustige man, die leefde voor zijn 
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Cornelia de Bruin (1866-1946) en zijn vrouw Jannetje 
Stoffelsen (1882-1950) 
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Op de voorgrond Jannetje de Bruin (1911) en haar man 
Arent Jongerden. Daar achter Aalt de Bruin (1916-1974) 
en zijn vrouw Jannetje Ruizendaal 

gezin en zijn bedrijf. Hij knutselde graag en 
had altijd een mooie groetentuin. Hij is 
overleden in de roerige meidagen van 1940. 
Hij had in die tijd nog twee koeien. Snel na 
het uitbreken van de oorlog moesten alle 
Eemnesser koeien geëvacueerd worden. Cornelis 
hield één koe thuis en liet er één wegvoeren. 
Na enkele dagen kon hij zijn koe weer halen 
op de Gooise meent onder Blaricum. Daar moest 
hij over een plank lopen die over een sloot 
lag. De inspanning was hem echter te groot 
geworden. Hij kreeg waarschijnlijk een hart-
verlamming, viel achterover in de sloot en is 
toen vermoedelijk verdronken. 
Tien jaar later (1950) is zijn vrouw overle
den, die aan de Streef oordlaan was blijven 
wonen. 
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Uit het huwelijk van Cornells de Bruin en 
Jannetje Stoffelsen zijn vier kinderen gebo
ren: 

1.2.1.3.2.1 Jannetje de Bruin 
geboren Eemnes 28-04-1911 
trouwt Eemnes 22-09-1937 
Arent Jongerden 

Jannetje is vóór haar trouwen in totaal negen 
jaar in betrekking geweest. Zo werkte ze 5 
jaar in Blaricum. Na haar huwelijk in 1937 
woonde ze met haar gezin tot 1957 op Stree-
foordlaan 2. Haar man had daar een rietdek-
kersbedrijf. Van 1957 tot 1988 woonde het 
gezin in Huizen. Sinds 1988 woont dit echt-

Aalt de Bruin (1916-1974) en zijn brcer Teunis de 
Bruin (1919-1989) 
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Aalt de Bruin (1916-1974), tuinman in Eemnes 

paar weer in Eemnes en wel op het Torenzicht. 

1.2.1.3.2.2 Aalt de Bruin 
geboren Eemnes 06-03-1916 
overleden Eemnes 01-11-1974 
trouwt Eemnes 21-04-1949 
Jannetje Ruizendaal 

Aalt voelde zich al jong aangetrokken tot het 
hovenierswerk. Hij is begonnen in de kwekerij 
bij de familie Van Veenendaal in Laren. Ver
volgens is hij knecht geworden bij Puijk in 
Blaricum. Daar heeft hij een goede leerschool 
gehad. In 1946 is hij voor zichzelf begonnen 
met het verzorgen van tuinen. Hij was toen 
nog niet getrouwd en werkte vanuit het ouder
lijk huis aan de Streefoordlaan. 
Na zijn huwelijk met Jannetje Ruizendaal werd 
eerst enige tijd een bovenwoning bij Zr. 
Koops op Laarderweg 31a betrokken. Later 
woonde het gezin op de Veldweg en daarna op 
Laarderweg 60. Het ging goed met het tuinie
ren. Was Aalt begonnen op de fiets met een 
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karretje er achter, op een gegeven moment 
werd het een luxe wagen met een karretje er 
achter. Geheel plotseling kwam er op 1 novem
ber 1974 een einde aan het actieve leven van 
Aalt de Bruin. Zijn bedrijf werd overgenomen 
door zijn zoon Kees, die al bij zijn vader 
werkte en zoon Aalt, die ook al bij zijn 
vader werkte, maar nog één dag naar school 
ging. 
Enige tijd nadat de nieuwe snelweg A-27 in 
1977 was voltooid, konden de Gebroeders De 
Bruin een stuk grond kopen, dat tussen de A-
27 en de gemeentegrens met Laren lag. Het was 
grond van de Hervormde Kerk van Eemnes-Binnen 
die er daar wat verloren bij lag. De beide 

Bij het ouderlijk huis Streefoordlaan. 
v.l.n.r. Teuntje de Bruin (geb. 1917), Aalt 
(1916-1974), Teunis de Bruin (1919-1989) en 
de Bruin (geb. 1911) 

de Bruin 
Jannetje 
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v.l.n.r. Teuntje de Bruin (geb. 1917), moeder Jannetje 
Stoffelen (1882-1950), Teunis de Bruin (1919-1989) en 
Jannetje de Bruin (geb. 1911) 

broers hebben de grond gekocht voor hun tuin-
activiteiten. Ze begonnen er in een zomer
huisje en binnen 15 jaar bouwden ze er een 
prachtig tuincentrum op. 

Vader Aalt de Bruin is ook actief geweest in 
het maatschappelijk leven. 
In juni 1950 kwam hij als diaken in de kerke-
raad van de Nederlands Hervormde Kerk van 
Eemnes-Buiten. Later werd hij ouderling en 
gedurende diverse jaren president-kerkvoogd. 
Tot zijn dood in 1974 heeft hij dus 24 jaar 
voor de kerk gewerkt. 
Daarnaast is hij lid geweest van het School
bestuur van het Protestants Christelijk on
derwijs in Eemnes. 
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1.2.1.3.2.3 Teuntje de Bruin 
geboren Eemnes 09-12-1917 
trouwt Eemnes 11-06-1952 
Gij s van Dijk 

Dit echtpaar vestigde zich in Soest. 

1.2.1.3.2.4 Teunis de Bruin 
geboren Eemnes 05-09-1919 
overleden Eemnes 15-04-1989 
trouwt 1) Eemnes 05-08-1951 
Gijsbertje Snel (1918-1956) 
trouwt 2) 29-10-1958 
Johanna van Zoeren 

Teus nam het boerenbedrijf van zijn vader op 
Streefoordlaan 1 (11) over. 

Tot zover dit familie-overzicht van het ge
slacht De Bruin in Eemnes. 
We zijn dankbaar voor de hulp die we bij het 
samenstellen van dit artikel hebben gekregen 
van mevrouw J. Jongerden-de Bruin, de heer A. 
Jongerden en mevrouw J. de Bruin-Ruizendaal. 
Zij gaven informatie en stelden foto's be
schikbaar. 

Mocht u aanvullingen hebben op dit artikel of 
mocht u het ergens niet mee eens zijn, dan 
kunt u contact opnemen met de samenstellers: 

Henk van Hees Bertie van Wijk-Blom 
Kerkstraat 15 Raadhuislaan 39 
Eemnes Eemnes 
tel. 5389849 tel. 5314689 
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