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Misdaad in Eemnes rond 1700 

In de archieven van de stad Rhenen werd onlangs het een 
en ander aangetroffen over een kerkroof in Eemnes. 
Hierbij was een zekere Anna Dircks betrokken, alias 
Pirlapamp. De roof moet hebben plaatsgevonden tussen 

Cl ! J- / U / 

Anna Dirkcs was immers 'op den 26 maij 1707 volgens 
sententie des Ed. Gereghts geworght'. Zij was kort 
daarvoor bevallen van een kind, 'bij haar in hoere-
rije gewonnen.' Na haar terechtstelling in Rhenen 
heeft het gerecht van die stad de zorg voor haar kind 
op zich genomen. 

Nadat zij was opgepakt, heeft Anna Dirkcs voor het ge
recht van Rhenen 'buijten pijn' en met 'banden van ijser 
aen' heel veel kwade dingen bekend. Vooral veel inbra
ken. 
Zo bekende ze onder andere dat ze 'heeft geassisteert 
de kerckroverije in den dorpe van Emmenés, ende aldaer 
op de schildwagt heeft gestaen.' De opbrengst van deze 
'roverije' moet omtrent twaalf gulden geweest zijn. 

Oorpronkelijk bronnen: 
-Doopregister Rhenen 
-Reg. Criminele Sententien Rhenen (1658-1733) 

Opgetekend door Ered de Bruijn. 

Lezing met dia's over Oude Nederzettingen bij 
Oud Leusden. 

Op donderdag 13 november 1986 zal de heer Drs. W.J. van 
Tent, provinciaal archeoloog van Utrecht, voor ons een 
lezing houden over opgravingen, die werden verricht bij 
Oud-Leusden, niet ver van hier, waarbij interessante ge
gevens aan het licht kwamen over de bewoners van eeuwen 
geleden. 
De heer Van Tent zond ons onderstaande gegevens over de 
inhoud van de lezing. 
'Vanaf eind 1982 tot en met begin 1985 werden, onder lei-
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ding van de spreker, grootschalige opgravingen uitge
voerd bij Oud-Leusden, in het tracé van de nieuwe rijks
weg A28. Hiertoe was besloten, omdat de naam Oud-Leus
den - in de vorm 'Lisiduna' - al in een oorkonde uit de 
8e eeuw na Christus voorkomt. 
Het onderzoek bracht inderdaad sporen uit de tijd van 
de oorkonde aan het licht, zowel van een nederzetting 
als van een grafveld. Geheel onverwachts werden echter 
ook uit vroegere en latere periodes nederzettingsresten 
ontdekt. Zij wijzen er op, dat Oud-Leusden al aan het 
begin van de jaartelling bestond, en dat het tot ver in 
de Middeleeuwen eengroot en bloeiend dorp moet zijn ge
weest. 
De gang van het onderzoek en de overblijfselen uit de 
verschillende periodes zullen tijdens de lezing aan de 
hand van dia's worden besproken.' 
De avond wordt gehouden in het Hervormd Centrum, Toren-

zicht 26. 
Aanvang 20.15 uur. Toegang gratis. 
U bent allen hartelijk welkom! 

Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoekingen en Projek
ten onze leden bezig zijn. 
Iedereen die erin geïnteresseerd is om mee te doen of 
die kan helpen aan materiaal, kan kontakt opnemen met de 
desbetreffende personen. 

Leo Lamers, Ruiterskamp 42, Eemnes, tel.: 89763 

-Alles wat te maken heeft met paviljoen 'Larenberg' 
te Laren NH. 

Bertie van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, Eemnes, tel.:14689 

- Het Huis Ruijsdael (Blaricum) 
- De familie Hagen in Eemnes. 
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Ria Stoutenburg-Vos, Wakkerendijk 118, Eemnes, tel.:11640 

-De familie Van Stoutenburg in Eemnes. 

Henk van Hees, Geutoomserf 23, tel.:89849 

-De geschiedenis van het amateurtoneeel in Eemnes. 

Wiebe van IJken, Everserf 20, Eemnes, tel.: 89367 

-Onderzoek naar de Leeuwenpaal. 
Grenspaal Holland-Utrecht bij Eemnes. 
-Uitwerking van het Armenboek van de gemeente Eemnes 
(1637-1769). 

-Inventarisatie van de oudste nog bestaande graven op de 
Algemene Begraafplaats aan de Laarderweg te Eemnes. 

Koen Suijk Jr, Groot Barlaken 76,1851 GD Heiloo, 
'tel.: 072-331665 

-De familie Suijk in Eemnes. 

Wiebe van IJken, tel.: 89367 
Bertie van Wijk-Blom, tel.: 14689 
Henk van Hees, tel.: 89849 

-Aanleggen van verzameling bidprentjes van mensen die 
in Eemnes gewoond hebben. U kunt ons al een plezier 
doen wanneer u de mogelijkheid geeft om copietjes te 
laten maken van uw oude bidprentjes. 

Livia Lankreijer, Aartseveen 94, Eemnes, tel.:89198. 

-Alles wat te maken heeft met mutsen en klederdrachten 
die vroeger in Eemnes werden gedragen. 
Wie helpt mee inventariseren? 
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Werkgroepen 

Monumenten J. de Roos, Torenzicht 38 86303 
Biblio/topografie R.G. Kes, Ploeglaan 20 83764 
Genealogie H.u.Hees, Geutoomserf 23 89849 
Recent Verleden H.v.Hees, Geutoomserf 23 89849 
2e Wereldoorlog J.Out, Raadhuislaan 87 87153 

De Watersnood van 1916 in Eemnes. 

De eerste uitgave van HKE dit jaar had als onderwerp de 
Watersnood van 1916. Op bladzijde 15 stond een foto van 
het huis van Jaap Mol. 
Helaas is deze foto niet erg duidelijk. Op veler verzoek 
plaatsen we deze foto nog eens op een wat groter formaat. 

t Qj$ M &fl* 
3 tfffi ' ïï] 
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Bij het huis van Jaap Mol Meentweg 127: 

l.Jaap Mol, ,2.Jan Perier, 3.Dries Ruizendaal,4.Jan Hagen 
(vader van Goos), 5.Jan Ruizendaal, 6.Gij s Groen (vader 
van Bertus), 7.Jan Lakeman,8.Jan Hagen (kokkie), 9.Willem 
Bieshaar (Meentweg 125), 10.Rut Koppen, 11.Joop Hagen, 
12.Dirk Mol? 13.Willem van Piet Nagel, 14. Jan Dop (vader 
van Keek Dop), 15.Onbekend, ló.Teus Roodhart (van Water
schap) . 
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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 
r^^,-.^r>4- O 1/ Q„„„.-, ,-,,-,,, r,mK.-,r, 1 "7 1 A 
y c u u u p t i \ . r \ . u a a L M I I U U C I I I U C L J . / / ~f 
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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 
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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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— ADVERTENTIE — 

Wie is in het bezit van het boekje, getiteld: 

'P. Emidius Hilhorst Ord. Carm. Een voorbeeldig 

Nederlandsch missionaris' 

geschreven door: 

Prof. Dr. Titus Brandsma Ord. Carm. 

uitgegeven: 

Oss, 1925 

en is bereid om het te verkopen aan: 

Vincent Hilhorst, 
Eerry Oversteegenhof 6, 
1251 TC taren NH 
tel. 02153-13134 

Hij is al jarenlang op zoek naar een exemplaar van 
dit boekje. Echter zonder resultaat. 
Wie helpt hem? 

Eoto's voor het herdenkingsboek. 

Onze oproep in de vorige kwartaaluitgave van de HKE 
heeft de gewenste reacties opgeleverd. Wij vroegen om 
de namen van de personen die op de foto's staan. Deze 
foto's zijn vlak na de bevrijding in mei 1945 op de 
Wakkerendijk nabij de Kerkstraat gemaakt. 
Hieronder volgen de tot nu toe bekend geworden namen: 
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Foto 1 (blz,HKE-83) 1. Co v.d. Lee 
2. Henk van Loosen 
3. Jannetje van Essen (Meentweg) 
4. Bertha Scherpenzeel 
5. Lammert van Essen 
7. Jannie Ruizendaal 
8. Willy Bruinekool 
11. Jennetje Scherpenzeel 
13. Willem Niesing 
15. Anna Scherpenzeel 
16. Jannetje v.d. Kamp 
24. Tine Rozenberg 
25. Bertha van Essen 
29. Adri Manten 

Eoto 2 (blz.HKE-84) 1. Henk van Loosen 

Foto 3 (blz.HKE-85) 7. Co v.d. Lee 
9. Jannetje van Essen 
11. Tijmen Roodhart 
12. Willy Bruinekool 
14. Jannetje v.d. Kamp 
25. Jennetje Scherpenzeel 
32. Griet Blom 

Foto 4 (blz.HKE-86 3. Henk van Loosen 
9. Willy Bruinekool 
10. Marie Roodhart 
15. Henk van Hees 

Foto 5 (blz.HKE-87) 6. Arend v.d. Brom 
7. Lammert van Essen 

10. Willy Bruinekool 
11. Jannie Ruizendaal 
14. Nelly Jongerden 
16. Miep v.d. Kuinder 
18. Griet Blom 

Met dank aan de heer en mevrouw Looman, mevrouw Hil-
horst en de heer Manten. 
Aanvullingen of verbeteringen zijn van harte welkom. 
Enkele >veken geleden ontvingen wij een foto waarop een 
groepje Nederlandse militairen, enkele burgers en kin-
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deren staan. 
De lokatie is hoek Streefoordlaan/Molenweg. De twee huis
jes zijn nog steeds aanwezig. 
Volgens de eigenaar van de foto is de persoon uiterst 
rechts op de foto: Heinrich Evers, aangenomen zoon van 
de heer Van de Berg. Zij woonden aan de Streefoordlaan 
in hetzelfde huis waarin ook de heer en mevrouw Tak 
woonden. De foto zou kort na de capitulatie in mei of 
juni 1940 gemaakt zijn. De militairen waren geïnterneerd 
en moesten op de paarden passen die in de maalderij aan 
de Molenweg stonden. 
Graag zouden de leden van de Werkgroep Tweede Wereldoor
log de namen willen weten van de kinderen. Mogelijk 
staan er ook nog andere bekenden op, daarom is de groep 
uitvergroot weergegeven. Bij voorbaat dank. 

Namens de werkgroep, 
Jaap van der Woude. 

De sokkel voor het Vrijheidsmonument. 

Het ontwerp dat de kunstenaar Peter Zwart maakte voor het 
vrijheidsmonument bestaat uit drie dansende kinderen en 
een geknield kind dat een ander kind de hand reikt om het 
te helpen boven op een rots te klimmen. 
Het rotsblok dat een onderdeel vormt van het vrijheidsmo
nument, werd door vertegenwoordigers van het verzet ge
schonken aan de Stichting Vrijheidsmonument Eemnes. 
Het is afkomstig uit Noorwegen. Nabij tarvik bevindt zich 
een steengroeve waar het zogenaamde 'Larviktiet' gevonden 
wordt, een steensoort die ook in Oost-Canada te vinden is 
en daar bekend is onder de naam 'Labradoriet In dit 
keiharde donkere gesteente verstopte de natuur schitteren
de blauwe kristallen die haar tot een van de waardevolle 
en gewilde steensoorten maakt. 
De beheerder van de steengroeve, de heer Tor Jussen, ver
telde ons desgevraagd dat zijn firma deze steensoort naar 
alle windstreken exporteert. Vooral Japan is de laatste 
jaren een van de grootste afnemers. 
Toen hij, ruim twintig jaar geleden met de exploitatie 
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van de steengroeve begon was er nog sprake van een kleine 
berg. Nu werkt men in een diepe kuil zoals op de foto 
goed te zien is. 
Met drilboren en zelf ontwikkelde trilmachines boort 
men een serie gaten op korte afstand van elkaar in de 
steen. In de gaten stopt men ijzeren staven. Net zo
lang tot er, zonder kracht, geen een meer bij kan. Als 
alle gaten op deze wijze gevuld zijn drijft men in elk 
der gaten nog een ijzeren staaf. De druk die daardoor 
op de steen uitgeoefend wordt doet haar tenslotte 
splijten. 
Dat is altijd een spannend moment, omdat je nooit 
kunt voorspellen hoe het breukvlak er uit zal zien. 
Een kwartsader die aan de buitenkant niet te zien 
was, kan de steen waardeloos maken. Werk van vele da
gen is dan voor niets geweest. 

Een ander belangrijk gegeven, waar men eveneens reke
ning mee moet houden, is de hoek waaronder het stuk 
steen uit de wand van de groeve gehaald wordt. Gebeurt 
dit niet goed, dan gaat het effect van de blauwe kris
tallen grotendeels verloren. De lanqqerekte kristal-
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structuur geeft de steen juist de grote m/aarde. Hoe 
groter de kristalvlakken, hoe hoger de waarde. 
De stenen die bestemd zin voor export hebben een recht
hoekige vorm. Per vrachtwagen worden ze overgebracht 
naar de haven van Larvik en aan boord gehesen van een 
vrachtschip. Eenmaal in het land van bestemming volgt de 
uiteindelijke bewerking, afhankelijk van het doel. 
Van het rechthoekige brok steen worden meestal platen ge
zaagd. Door één der vlakken te polijsten verkrijgt men 
een spiegelglad oppervlak waarin de blauwe facetten van 
de kristallen schitterend tot uiting komen. 
In Larvik zijn een aantal grote gebouwen aan de buiten
zijde geheel met gepolijste platen van dit gesteente be
kleed. 
Regelmatig komen kunstenaars op uitnodiging van Tor Jussen 
naar de steengroeve. Ze mogen dan een brok steen uitzoe
ken en kunnen dat er plaatse bewerken. 
Zijn gevoel voor cultuur en de gedachte achter het vrij-
heidsmonument waren voor hem aanleiding zich in te span
nen om een geschikt brok steen voor de sokkel te vinden. 
De steen die bestemd is om als sokkel te dienen voor het 
vrijheidsmonument is in feite een brok steen, dat onge
schikt is voor export. Normaal gesproken zou het op de 
afvalhoop gegooid zijn, maar Tor Jussen heeft de steen-
klomp laten bewerken todat deze enigszins de vorm had ge
kregen die benodigd is voor de sokkel. 
Het zou een onmogelijk verlangen geweest zijn de exacte 
vorm, zoals die op de tekening te zien is, te verkrijgen. 
Je kan de natuur nou eenmaal niet met een door mensen
hand gemaakte tekening dwingen. 
De door het boren onstane scherpe groeven zullen door de 
kunstenaar enigszins worden weggewerkt. 
Binnenkort zal de steen per schip naar een haven in Bel
gië vervoerd worden en vandaar per vrachtwagen naar Eem-
nes gebracht worden. 

Enige gegevens: 
Het soortelijk gewicht van deze steensoort is: 2.7 
Het gewicht van de steen is geschat op: 3500 kg; 
De hoogte is 1.60 meter en de basis is plus minus één 
vierkante meter. 

Werkgroep Tweede Wereldoorlog. 
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Loflied op Eemnes 

In de loop der jaren zijn meerdere lofliederen op Eerri
nes gedicht. 
Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de K.P.O. 
in Eemnes verscheen onderstaande ode anno 1985, door 
Henk van Hees, op de melodie van 'Aan het Noordzeestrand' 

1. Eemnesser land, waarop wij samen leven, 
De polder aan de oever van de Eem. 
Het land dat ons steeds dierbaar is gebleven, 
Zelfs met de nieuwbouw naar modern systeem. 

Re fre in : 
Van de Witte Bergen tot aan het Raboes 
Tussen Eem en snelwegengeroezemoes. 
Daar ligt ons Eemnes nu, plat van oost tot west 
Tussen uitlaatgassen en odeur van mest. 
Rij van boerderijen, langs de mooie dijk, 
En in Noord-en Zuidbuurt menig nieuwbouwwijk. 

2. Ons polderland, zo ruim en nog zo open, 
Voor onze boeren prima werkterrein, 
Waar vele vogels rustig kunnen lopen, 
Natuurliefhebbers mogen er graag zijn! 

Refrein 

3. En ons Eemnes, zo vol activiteiten 
Op sportgebied en ook rond de cultuur. 
Ja, elke club vertoont zijn kwaliteiten 
In huis en Hilt, op 't vastgestelde uur! 

Van de redaktie. 

Deze uitgave van HKE is dunner dan de eerste twee van 
dit jaar. 
De speciale watersnood uitgave (eerste boekje) en de 
tweede uitgave bevatten echter uitzonderlijk veel tekst. 
De boog kan niet altijd gespannen blijven. 

Voor de laatste uitgave ontvangen we graag de copy zo 
vroeg mogeiijK, maar UILBIIIJK VUUJ. i nuvemutJi I^TO. 
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(Dit is be+temd voor niet./eden van de U/stortscfte Kring Eemnas ) 

wat voorbij is komt 
niet weerom': heet heCgezegde. "Tóch zijner veel mogelijkheden om bepaalde 
gebeurtenissen, raken, dingen enz. 'aan da vergetelheid te ontrukken'. 
Onze voorouder* hebben rich daar ook reeds mee beziggehouden : 
archieven vol met gegeven* over woonplaats««, familienamen, gebruiken, 
ambachten, landkaarten, prenten en oog vete andere interessante onder, 
•werpen. Het is zinvol door bestudering van ai deze gegevens uw inzicht 
te verrijken omtrent de historie van óns verleden. 
Bent u ook geïnteresseerd, onze Historische kring Eenmes zal u graag 
daarbij helpen en het is Aan u onderstaande kaart in te vullen ; in te leveren 
bijde ledenadministratie : Roadhu/siasn 39 Eemnes,Wl. 14689 
(Informeer ook eens tihj uw vrienden en kennissen naar hun belangstelling voor HKB) 

Datum 

Naam 

Adres 

Postcode/ 
Plaat»/Telefoon 

• heeft oelangstetfing voor de activiteiten der 
Historische Kring Eemnes. (HKE). 

| wil hierover gaarne nadere informatie ontvangen. 

f j» j—i geeft zich op ais lid van de 
S Historische Kring Eemnes (HkE)à f 15,- per jaar. 
| + eventueel fz.so verrendlcosfceri. 
J D speciale belangstelling voorde werkgroep: 

OMonumenteh OBiblio/Jopogwrïe O 2* Wereldoorlog 
O QGenealoglo Q 
Ù Handtekening: 

VA 


