
aardappelen, groente, soms ook fruit voor eigen gebruik; verder 
hielden velen één of meer varkens voor de eigen vleesvoorziening. 
Omdat de meeste voedingsmiddelen echter al na korte tijd bederven, 
moest men ze op de een of andere manier verduurzamen om er ook 
buiten de oogst- of slachtperiode gebruik van te kunnen maken. 

In de loop van deze eeuw is de omvang van de huishoudelijke 
conservering door diverse maatschappelijke ontwikkelingen afgenomen. 
Zowel op het platteland als in de steden kan men tegenwoordig een 
zekere opleving van de conservering waarnemen. Daarbij past men 
echter vaak andere methoden toe dan in het verleden; ook zijn de 
aard en de functie van het verduurzamen van voedsel gewijzigd. In 
dit boek worden de rol van de huishoudelijke conservering aan het 
begin van deze eeuw en de veranderingen die er zich nadien in 
hebben voltrokken aan de orde gesteld; de nadruk ligt daarbij op 
de ontwikkelingen in de eerste helft van de eeuw. 

Het boek opent met een algemene inleiding over de voedselconserve-
ring in Nederland. Daarin wordt onder andere aandacht besteed aan 
de vele methoden die in de huishoudens werden toegepast, aan de 
verschillende functies van het conserveren en aan de veranderingen 
die er in de loop van de eeuw in zijn opgetreden. Verder bevat de 
bundel dertien interviews en een viertal inleidingen over de 
conversering en de zelfvoorziening in verschillende delen van 
Nederland. 

U kunt dit boek via onze Historische Vereniging bestellen. 

DE KLEDERDRACHT VAN GOOI- EN EEMLAND 
Redactie 

In "Van Zoys tot Soest" 9de jaargang no. 4 is een artikel opgenomen 
van "Werkgroep Klederdrachten" van de hand van Alie Klap en 
Livia Lankreyer. 
Er waren vroeger in Gooi en Eemland, in onze omgeving, vier drachten 
in de mode. 

A. De vierkante muts, de oudste dracht, uitsluitend gedragen 
door rooms-katholieke vrouwen. 

B. De staartkap, in gebruik sinds ca. 1900, omdat de jonge 
meisjes niet meer zo'n ouderwetse "vierkante muts" wilden 
dragen. Ook gedragen door protestantse vrouwen, dan echter 
zonder kruis. 

C. De cornetmuts,, ook wel Gelderse muts genoemd. 
D. De ronde muts. 

C en D werden gedragen door rooms-katholieke en protestantse 
vrouwen. 

Van de vier drachten zijn toen foto's geplaatst, doch de redactie 
heeft zich vergist. De foto's van C en D zijn namelijk verwisseld. 
Bij de derde foto is een "ronde muts" cornetmuts genoemd en bij de 
vierde foto juist andersom. 
Onze excuses en wij willen deze fout graag herstellen door nogmaals 
de vier in zwang geweest zijnde drachten middels een foto te 
tonen, nu met de juiste benaming er onder. De foto's zijn van 
bekende "Soestersen". 



De staartkap - Cornelia Hilhorst 1894-1988 Soest 



De ronde muts - Alida Hilhorst 1854-1953 Soest. 

De Vierkante muts 
Petronella Hilhorst 1851-1933 



De cornetmuts (zittend) en staartkap (staand) - Farn. Kok, Birkstraat. 


