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De Bruin de burgemeester en 
zijn echtgenote, waarna hij zich 
verheugd huiswaarts spoedde. 
Het gezin telde al 12 kinderen, 6 
jongens en 6 meisjes. Gemeente-
ambtenaren verblijdden het ge-
zin nog met een grote taart. Het 
spaarbankboekje werd op naam 
gesteld van de jonggeborene met 
de bedoeling dat zij op 21-jarige 
leeftijd over het in het boekje ge-
noemde bedrag van 100 gulden, 
vermeerderd met bijgeschreven 
rente, zou kunnen beschikken. 
Aldus de berichtgeving in de Bus-
sumsche Courant.

Gezinskaart
Op de gezinskaart van Hendri-
kus de Bruin kunnen we de gang 
van het gezin tot 1939 enigszins 
volgen. De vader was in 1878 in 
Bussum geboren. Zijn vrouw 
heette Rijkje Cornelia de Vries; 
zij was in 1873 geboren in Mau-
rik (Geld.). De 20.000ste werd dus 
naar haar vernoemd. Toen Rijkje 

geboren werd was haar moeder 
48 jaar. Het gezin was katholiek 
en woonde op Gooiberg 22. De va-
der was melkventer voor melkfa-
briek ‘Neerlandia’ in Weesp. Van 
enkele kinderen is te lezen welk 
beroep ze hadden voor ze het huis 
uitgingen. Twee jongens staan 
vermeld als los arbeider, een als 
fabrieksarbeider en twee meis-
jes als strijkster. Een zoon ging 
op 12-jarige leeftijd naar het St. 
Vincentiusgesticht in Harreveld. 
En hoe is het met Rijkje Cornelia 
gegaan? De gezinskaart vermeldt 
dat zij op 24 februari 1923 is over-
leden, nog geen jaar oud. 

Klaas Oosterom

Bronnen: 
Oorkonde en foto van moeder en 
dochter, ontvangen van Betty Rui-
zendaal uit de nalatenschap van 
haar vader, Reinier Ruizendaal 
(1924-2011); gemeentearchief Bus-
sum en Bussumsche Courant

Op 27 maart 1922 (dus 100 jaar 
geleden!) kwam Henk de Bruin 
aangifte doen van de geboorte 
van zijn dochtertje Rijkje Corne-
lia Johanna, zijn 13e kind. Na de 
aangifte verzocht de ambtenaar 
de vader om even op de kamer 
van de burgemeester te komen, 
die hem met een kleine verras-
sing wilde verblijden. 

Verbaasd en enigszins zenuwach-
tig begaf De Bruin zich vergezeld 
van een ambtenaar naar de bur-
gemeesterskamer, waar burge-
meester De Bordes en zijn vrouw 
aanwezig waren. De burgemees-
ter deelde hem mee dat zijn doch-
tertje de 20.000ste inwoner was. 
Belangrijk, omdat Bussum daar-
door behoorde tot de grotere ge-
meenten. De burgemeester wilde 
daarom aan de 20.000ste inwoner 
een klein aandenken aanbieden, 
bestaande uit een spaarbankboek-
je en een oorkonde. Mevrouw De 
Bordes voegde daaraan toe dat zijn 
over enige dagen een bezoek aan 

de moeder van de jonggeborene 
zou brengen. 

Spaarbankboekje
Ontroerd door deze geheel on-
verwachte verrassing, bedankte 

De 20 000ste inwoner van Bussum

Succes!
Komende week buigen de basisschoolleerlingen van groep 7 zich 
over het theoretisch verkeersexamen. In de maanden daarna volgt 
dan het praktijkexamen, op de fiets. Het examen werd voor het 
eerst in 1932 afgenomen. De jonge fietsenrijders op deze foto, 
staand voor de rijwielhandel van Mols aan de Kerkstraat in Bussum 
(ca. 1920), hoefden nog geen verkeersdiploma te halen.

 ¢ Bovenste deel van voorzijde van de gezinskaart van Hendrikus de Bruin.

 ¢ Advertentie in de Bussumsche Courant.

Vader verrast door burgemeester De Bordes

Foto en tekst: Streekarchief Gooise Meren

De gezinskaart
Gezinskaarten werden door 
gemeenten gebruikt vanaf 
1920 tot de invoering van de 
persoonskaart in 1939. De ge-
zinskaart, bestaande uit een 
voor- en achterzijde, bevatte 
informatie over een persoon of 
meerdere personen in een ge-
zinsverband. De kaart vermeldt 
de naam van het gezinshoofd, 
namen en voornamen van de 
gezinsleden, geslacht, geboor-
tedatum, religie, burgerlijke 
staat, beroep en datum van 
eventuele verhuizingen binnen 
de gemeente of naar een andere 
gemeente. Bij het overlijden van 
het gezinshoofd bleef zijn part-
ner met de kinderen zijn kaart 
voeren en werd daarop zijn over-
lijden vermeld. Als de vrouw 
hertrouwde of bij een kind in-
trok verviel de kaart, aangezien 
zij dan bij een ander gezinshoofd 
werd bijgeschreven.

 ¢ Moeder en dochter met de taart van de ambtenaren. 

 ¢ De bruinverkleurde oorkonde. 


