Waardevolle
De f a m i l i e

foto's

voor

De B r u i n op h u i z e

de

H.K.E.

'Ruimzicht'

Enige tijd geleden ontvingen we van mevrouw Krijnen-Van
Gog uit Bussum een drietal bijna honderdjarige foto's
en een honderdjarige brief. Het betrof hier de familie
De Bruin
die gewoond heeft op Huize Ruimzicht, Wakkerendijk 72, tegenwoordig bewoond door de familie Lammert van 't Klooster.
De huisvader was Gerrit de Bruin, geboren De Bilt
15-12-1849 als zoon van Wulfert de Bruin en Antje van
Ee.
De familie De Bruin was een boerenfamilie afkomstig uit
Langbroek. Rond 1860 komt Gerrit met zijn familie naar
Eemnes waar men zich vestigt op Wakkerendijk 104. Gerrit heeft een zus Marritje, die later trouwt met Gijsbert van Essen. Dit paar blijft ook op Wakkerendijk 104
wonen.
Gerrit verdient de kost als melkboer en blijft tot
28 april 1892 in de ouderlijke woning gehuisvest. Ondertussen moet hij contact gekregen hebben met een dame
van goede stand.
Zij vestigde zich met haar moeder op 6 april 1892 op
huize Ruimzicht. En op 18 mei 1892 trouwde ze in Eemnes met melkboer Gerrit de Bruin. Ze heette:
Helena, Maria, Johanna, Hendrika Aalders.
geboren te Amsterdam 22-08-1852.
Vanuit Baarn vestigde ze zich in 1892 in Eemnes.
Ze was een dochter van
Johannes Christiaan Aalders en Helene Marie Henriette Madeleine Cocheret de la Marinière.
Haar moeder, de weduwe Aalders kwam in 1892 bij het
pas getrouwde paar inwonen. Deze vrouw was op 12 februari 1826 geboren te 's-Hertogenbosch. Ze overleed te
Eemnes op 23 maart 1907 en werd hier begraven op het
kerkhof aan de Laarderweg.
Uit het
Aalders
Helena
geboren

huwelijk van Gerrit de Bruin en Helena
is één kind geboren:
Maria Henriette Madelaine de Bruin
te Eemnes, 18 februari 1893

M.J.H.
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overleden te Laren NH 5 januari 1975.
Bij zijn huwelijk in 1892 wordt Gerrit de Bruin aangeduid als koopman. Hij blijft zijn verdere leven op
'Ruimzicht' wonen. Hij sterft te Eemnes op 12 april
1918. In de overlijdensakte staat dat hij^dan zonder
beroep is.
Zijn vrouw en zijn dochter verhuizen kort na zijn dood
naar Wakkerendijk 80. Van hier verhuizen ze op 7 mei
1919 naar Laren. Zijn vrouw sterft, waarschijnlijk te
Laren, op 23 maart 1932. Ze werd begraven op de begraafplaats aan de Laarderweg te Eemnes.
Bij de stukken, die we via Mevrouw Krijnen ontvingen,
zat een brief van Gerhard Aalders voor zijn grootmoeder Helene Maria Henriette Madelaine Cocheret de
la Mariniere. Ze kreeg deze brief ter gelegenheid van
haar 64e verjaardag op 12 februari 1890. We drukken
hem hierbij af om een idee te krijgen van de briefstijl
van honderd jaar geleden.
Op deze manier hebt u een indruk kunnen krijgen van
de bewoners van 'Ruimzicht' rond 1900. De heer B. de
Boer uit Laren wordt bedankt voor zijn medewerking bij
het verkrijgen van deze foto's.
Voor op- en aanmerkingen bij dit artikeltje kunt u terecht bij
Henk van Hees,
Kerkstraat 15,
Eemnes.
tel. 02153-89849

Familiegroep
achter
het huis
'Ruimzicht'
Wakkerendijk
72. De foto dateert
van +_ 1892
v . 1 .n . r .
Helena,
M.J.H. Aalders
(1852-1932
) , onbekend,
onbekend, Gerrit
de Bruin (1849-1918
) , Helene,
M H.M.
Cocheret
de la Marinière,
weduwe van
Joh.Chr.Aalders
(1826-1907
) , moeder van Helena
Aalders.
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Familiefoto
uit
1895
links•
Helna,
Maria,
Johanna,
Hendrika
Aalders
met op schoot
haar dochter
Helena,
Maria,
Madelaine
de Bruin
(1893-1975)
rechts•
Gerrit
de Brum
(1849-1918)
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(1852-1932)
Henriette,

De familie
achter
het huis
'Ruimzicht'
Wakkerendijk
7 2 De foto dateert
van ±_
1892.
v. 1 .n . r.
Helena,
M.J H. Aalders
(1852-1932
) , onbekend,
Gerrit
de Bruin (1849-1918},
gehuwd met Helena
Aalders,
Helene,
M H.M. Cocheret
de la Marinière
weduwe van
Johannes,
Christiaan
Aalders
(1826-1907
)
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Schenkingen
Ontvangen van het Streekarchief voor Gooi- en Vechtstreek, de volgende boeken:
Dr. A.C.J. de Vrankrijker
'Het Goois Natuurreservaat'
Dr. W. Sleumer Tzn
'Eemnes Randgemeente van het Gooi'
Dr. A. Johanna Maris
'Eemnes'
A.t. Broer
'Het land van Gooi en tem'
+ een aantal exemplaren van het tijdschrift 'De Drost'
en het tijdschrift van I.V.E..

In onze

serie'Eemnesser

oude

winkeltjes!...

De kruidenierswinkel van Elders was tot 1976 te vinden op Wakkerendijk 206. De laatste jaren in een
nieuw pand (206a), gebouwd ten noorden van het oude
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