
sen werden gemaakt, hoe lang zij meegingen etc. 
Wel weten wij, dat zij niet tijdens het vuile 
werk werden gedragen en, op het 13e à 14e jaar 
(na het aannemen) voor het eerst werden gedra
gen. 
Reakties graag bij Livia Lankreijer,Aartseveen 
94, tel. 89198. 

Eemnesser buitenplaatsen ( 1 ) : £em£uót 

Haarlemmers op een Eemnesser buitenplaats. 

Als j« van Eemnes de Wakkerendijk op gaat in de 
richting van Baarn, dan zie je halverwege de dijk 
op no. 132 een klein huisje, dat de weidse naam 
Eemlust draagt. Zelfs op de stafkaart staat dit 
huisje aangegeven met deze naam, hetgeen voor een 
niet zo oud landhuisje toch wel een bijzondere eer 
is . 

Enige tijd geleden kwam ik dezelfde naam ook tegen 
in het Eemnesser gemeente-archief: in 1834 bepaal
de de gemeenteraad dat de Koepel van Eemlust de 
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grens zou zijn om te bepalen of de leerlingen naar 
de school van Eemnes-Bui ten of die van Eemnes-Bin-
nen zouden moeten gaanj'n Hoepel (theehuisje) bij 
Lemlutt en het huidige huisje, dat viel niet met 
elkaar te rijmen. Het vermoeden rees dan ook dat 
er tetó gn.ote.A.A gestaan moest hebben. Al spoedig 
werd dit bevestigd: in oktober 1977 stond er in 
het tijdschrift Flehite een vraag van een zekere 
mijnheer M. Feikema te Amersfoort of iemand wist 
waar Eemlust gelegen moest hebben.2) Hij had een 
gedicht in zijn bezit dat met de volgende regel be
gon: tLemluàt ua/ie uJieugde kweektte/i. . . .en dat 8 
bladzijden lang de roem van dit Eemlust bezong. 
Uit de regels: flet paleizen, dooJi de hand van den 
kunót&naaJi ontworpen ze£/ó tot vo/iótelijk gerdjl 
en chinaa* vJieemde luttge&ouwen vind men midden 
in deeó oojid fSoestdijk en de huizen Peking en 
Kanton) wist hij, dat Eemlust in of bij Baarn 
moest li ggen . 

Aanstonds gingen enige leden van de historische 
kring Baerne aan de slag. Zij ontdekten al spoedig 
het Eemlust in Eemnes en bezochten de toenmalige 
bewoners, de heer en mevrouw Brouwer. 'Deze ver
telden, dat hun huis in het begin van deze eeuw 
was gebouwd, maar ze wisten dat er vroeger een gro
ter huis moest hebben gestaan; waar precies was 
hun niet bekend. 
Zij liaten een vijver zien, die men juist aan het 
dempen was; deze zou een onderdeel van de tuin 
van het vroegere Eemlust zijn geweest. 
De bewoonster vertelde ons ook noq dat het bo^ in 
oe verte achter het huis (dus tegen de Gooyergrächt 
gelegen) het Eemluster bos wordt genoemd. Bijzon
der leuk is dat in de tuin tegen de schuine hellinq 
van de dijk- de huizen liggen achter de dijk, dus 
lager dan de straat- een grote platte steen lint 
(arduin dachten we). Mogelijk is dit een gedeelte 
van de vloer van de koepel, die vanwege het uit
zicht op de dijk heeft gestaan.' 3) 
De Baarnaars zorgden er voor, dat de heer Fein
de resultaten van hun onderzoek vernam. Ondertus
sen had deze laatste niet stil gezeten. Ook de 
stichting Tussen Vecht en Eem was naar Eemlust oe-
vraagd. In zijn brief vermeldde hii ri, 
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zijn speurwerk. 
Hij schreef : 

•De Reden van mijn interesse is, dat ik voor ik 
het bovenstaande te weten kwam, enkele summiere 
indicaties van Lemluót had: een buitenhuis, dat 
in het bezit is geweest van de betovergrootouders 
van mijn vrouw, de heer Mr. Oacob Helmont, sche
pen en raad in de Vroedschap van Haarlem, geboren 
22 november 1747 en overleden 6 januari 1808. Hij 
was getrouwd met Petronella Gerlings, geboren 28 
november 1745 en overleden 27 januari 1831. Zij 
woonden in Haarlem en hadden dit buitengoed als 
zomerverblijf. Dit blijkt uit enkele enthousiaste 
gedichten van gasten; het laatste gedateerde is 
uit 1810. Toen was grootvader Dacob al overleden, 
maar zijn weduwe ontving toen daar de vrouw (ook 
weduwe) van vrienden uit Haarlem, die eerder ook 
samen op Le.mlu.At gelogeerd hadden. Van dit gedicht, 
de reeds eerder genoemde lofzang van 8 bladzijden, 
laat ik enige regels volgen, zodat men even de 
sfeer van een dergelijk dichtwerk kan proeven« 

'Le.rn.lu.Ai. wan.e v/ieugde kioeekóte^z, 
St/ie.elóte/i van he.t zagt gemoed, 
D/toeue e.n AomHn.e luimen Hn.e.ek.Ate.n., 
1' eelàie/i van tiet zaligst zoet. 
Voo/Lwe/ip van het ate./ikót ve./ilangen, 
Voedóte-A. voo/t de gn.age ziel, 
Uai doei gij mij nie.t ontvangen 
dat niet e.lk te ß-eu/ite viel!.,.. 

Vervolgens schrijft de heer Feikema in zijn brief: 
'Een ander ding is een altum Amico/iurt, in rood leer 
gebonden, goud op snee en waarop in gouden letters 
Lemluót. Het is jammer dat het allergrootste deel 
blanco is en van de paar losse blaadjes (waarvan 
ik niet met zekerheid kan zeggen dat ze in dit al
bum thuis horen) er maar een is waarop Lemluàt is 
genoemd. Dit blad is gedateerd Lemluót den 17de 
july 1803 en het staat bij een Duits gedicht en 
een Latijnse spreuk, terwijl daaronder staat: Clet 
veel genoe.gen zette ik mijnen naam in dit altum, 
wen-óchende. dat Lemlu-bt lange Llijve de vieugd zij-
ne-z gaótvA.eien &e.h)Oone.A.-6- Anthony,' 
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Zijl erf genamen krijgen nu die bezittingen in Eemnes. 
Hoe zij allemaal heten heb ik nog niet helemaal 
kunnen achterhalen. In het archief kom ik de na
men tegen van Pieter van Wickevoort, bewindhebber 
van de Oost-Indische Compagnie, van Mr.Gohan van 
Wickevoort en van Gacoba Sophia van Wickevoort. 
Laatstgenoemde was op 7 mei 1697 met de weduwnaar 
Henry Samuel Crommelin gehuwd. Deze was van oor
sprong een Franse linnenkoopman, die te Haarlem 
woonde. Ha haar vaders dood erfde Oacoba diverse 
erven land in Eemnes, en vermoedelijk ook het zo
merhuis 7 ) . 
Uit hun huwelijk werd Mr. Pieter Samuel Crommelin 
geboren (1 september 1700), die in Haarlem een 
grote carrière maakte: hij was ondermeer schepen, 
raad in de vroedschap en burgemeester van die 
stad. Hij huwde in 1725 met Wijnanda, Elisabeth 
Beck (haar moeder was een Van Wickevoort), maar 
zijn vrouw kwam twee jaar later al te overlijden. 
In 1732 overleden kort na elka r zijn vader en 
moeder. Pieter Samuel erfde diverse Eemnesser be
zittingen. In 1735 trouwde hij voor de tweede 
keer, nu met Oosina, Oacoba Akersloot. Haar over
lijden tien jaar later, is voor ons - hoe ironisch 
ook - een lichtpuntje in de historie van de 
buitens, want in de genealogie van het geslacht 
Crommelin wordt vermeld, dat zij overleed op hui
ze ducke.nbu.ig te Eemnes 8). 

Wat een merkwaardige naam voor dit buiten! Als 
wij verder speuren zien we, dat Oosina, Jacoba 
weduwe was; haar eerste echtqenoot was Mr. Willem 
van Schuilenburg, heer van Duckenburg (dit lag ten 
zuiden van Nijmegen in de richting Grave) en 
's-Greve bdrecht. Het vermoeden bestaat, dat Oosina 
3acoba na het overlijden van haar eerste man 
vrouwe van Duckenburg en 's-Grevelsdrecht werd, 
aangezien hun enig kind al vroegtijdig was komen 
te overlijden. Waarschijnlijk heeft zij daarom 
de naam Duckenburg aan het Eemnesser buiten gege
ven. Pieter Samuel Crommelin overleefde zijn 
vrouw en overleed in 1767. Uit hun huwelijk werden 
3 kinderen geboren. De oudste, een meisje, heette 
Sophia Magdalena. Zij trouwde op 19-jarige leef
tijd met Mr. Herman Gerlings, die 20 jaar oud was 
en aan het begin stond van een schitterende lOOp-
ti l U l/C 
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lijk van mevrouw Helmolt. üeze kinderen waren: 
Petronella, Catharina (zij trad in 1784 in Eemnes 
in het huwelijk), Pieter Samuel, Herma Arnoldus, 
Oacob en Wiïhelmina Agatha (zij trouwde in 1798 
eveneens in Eemnes). 
Zoon Herman Arnoldus Crommelin heeft in de Eemnes-
ser Historie een rol gespeeld.Bij de omwenteling 
in 1795 werd hij- 28 jaar oud- tot eerste schout 
van de beide Eemnessen gekozen.10) Hij bleef dit 
werk twee jaar lang doen, na deze vlngen.oe? eningen 
ging hij groter werk te Haarlem verrichten! 
Zoals we al zagen overleed Jacob Helmolt in 1808. 
Zijn weduwe kwam in de jaren daarna nog wel naar 
Eemlust, maar het is niet duidelijk of zij dat 
bleef doen. In het oudste bevolkingsregister van 
Eemnes uifcl821 ( het registre civigue van 1811 
ging v.£r Ipren ) versie Jdt in Buitendijk onder nr . 
21a: ne.UA.ouu) de weduwe Eelmoit, n,entenle.n.Aten., 
woont te äaan.iem. Bulte.npla.atA te.rn.lu.Atl de onver
deelde boedel van de neen. 3-, C/iommelin. Dat zij 
verre van onbemiddeld was, blijkt uit het feit, 
dat zij eveneens eigenares was van de panden nr. 
17 (a t/m d ) , 22, 23 a.b.( laatst bewoond door 
dokter M. Bell) en gedeeltelijk van nr. 4 en nr.20 
(de onvetdeelde boedel van de heer 3. Crommelin). 
In enkele van de huizen woont kennelijk personeel, 
want we zien als beroepen van de bewoners genoteerd 
tuinman en tuinmansknecht. 
Tot en met 1828 staat mevrouw Helmolt als bewoon
ster van Eemlust vermeld; in 1829 staat de buiten-i 
plaats wel genoemd (onder nr. 20) maar het vak on
der de rubriek bewonen, is open gelaten. Onder de 
rubriek n.etegie vAn de. iewone.n. staat wel genoteerd: 
2 lutheranen, vertrokken naar Soest, hetgeen ken
nelijk op personeelsleden van toepassing was. Men 
zou uit deze gegevens voorzichtig kunnen konklu-
deren, dat mevrouw Helmolt na 1828 het huis niet 
meer heeft bewoond en het personeel heeft ontsla
gen. Op 27 januari 1831 overleed Anna Petronella 
Helmolt-Gerlings te Haarlem, 85 jaar oud. In een 
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oud archiefinventaris vond ik de aantekening, 
dat op 31 augustus 1831 Le.mi.uot, Be/tg-ea Lemz.lc.kt, 
enkele arbeiderswoningen en enige percelen bouw
land zouden worden geveild.11) 
De nieuwe (onbekende) eigenaar liet kort daarop 
Le.rn.iuAt afbreken. In het register van 1832 wordt 
Eemlust nog gemeld; in 1834- staat dat het is afge
broken . 
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