
Eemlust 
Opnieuw een stukje van het raadsel onthuld! 

Veel Eemnessers weten, dat halverwege de Wakkerendijk 
(no. 132) een klein huisje staat met de weidse naam "Eem
lust". Het is natuurlijk een lust om in zo'n huisje te 
wonen, maar voor sommigen is het ook bekend, dat hier 
vroeger een groter huis heeft gestaan. Niemand kan dit 
echter zelf gezien hebben, want het werd al in 1832 
afgebroken. Tot voor kort was zelfs onbekend, hoe dit 
huis er heeft uitgezien. 
Onlangs was dit "Eemlust" echter in de belangstelling 
van antiekliefhebbers, want op een veiling in tanden 
werd een glazen drinkbeker geveild met een tweetal 
afbeeldingen erop met daarboven de tekst: "Het Wei
vaaren van Eemlust". 
Toen mij om inlichtingen over Eemlust werd gevraagd 
door een contactpersoon van het veilinghuis -dit naar 
aanleiding van een eerder geschreven artikel in het 
blad TVE- wilde ik die geven in ruil voor een afbeel
ding van het bewuste glas.f 
Niet lang daarna ontving ik een tweetal pagina's uit de 
catalogus "Engraves Glass" (Mallet en Son ltd., London 
1990, biz. 48 en 49). Er waren twee foto's bij de be
schrijving opgenomen. De graveur, de vermaarde Jacob 
Sang, had aan de ene kant van de kelk een totaalover
zicht van het buiten (theehuisje aan de weg met tuin en 
huis op de achtergrond) en aan de keerzijde een aparte 
afbeelding van alleen het huis gegraveerd. De daarbij 
gebruikte techniek was die met een scherp, draaiend 
wieltje (dus geen gekras met een een diamant). 
Bij gelegenheid van een veiling van de buitenplaats in 
1831, werd er een uitvoerige beschrijving gemaakt van 
alle kavels. Hieruit kunnen wij ons een indruk vormen 
van de geweldige rijkdom van de toenmalige bewoners. 
In hedendaags Nederlands staat er: 
"De aangename en mooi gelegen buitenplaats "Eemlust" 
bestaat uit: 
een voornaam en goedgebouwd Herenhuis, met 12 
kamers op beide verdiepingen, bijna alle behangen en 

*• het glas is aangekocht door het museum Flehite te 
Amersfoort, 
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vein verwarmingsmogelijkheid en kasten voorzien, met 
voorraaden bediendenkamers, een grote zolder en een 
keuken voorzien van fornuizen, een marmeren aanrecht, 
put- en pompwater, tevens een mangelkamer met 
schoorsteen en ruime wijn- en provisiekelders; 
alsmede een koetshuis met stalling voor 10 paarden, een 
hooi en een haverzolder; 
een grote theekoepel, aan de weg gelegen en van 
kasten en andere gemakken voorzien, 
een orangerie (winterkas) 
een tuinmanswoning, 
een schuur met daarin nog een paardestal, 
een Chinees tenthuisje (Prieeltje) achter op het erf, 
en naast verdere opstallen ook grote, vruchtbare 
moestuinen en boomgaarden, een kas met druiven en per
zikken, 

een vijver en een bos met o.a. grote eiken, beuken, lin
den, 
bouw- en weiland (ruim 52ha), 
een aantal woninkjes, 
een boerderij met stallen enz., 
en een buitenverblijf "Berg en Eemzicht", dat zuidelijk 
van "Eemlust" is gelegen. 
Dit laatste buitenhuis (nu Wakkerendijk 66) veel kleiner 
dan "Eemlust", werd vaak verhuurd. Uit een adverten
tie uit 1815 blijkt, dat het ƒ 130,— per jaar moest 
opbrengen. Het bevatte twee beneden- en twee bovenka
mers. Direct ernaast lag een boerderij met een wagen 
en een karnschuur, een koetshuis met een stal voor 3 
paarden en het geheel was gesitueerd in een Engelse 
landschapstuin met weiland een een bomenlaan. 
In het veilingsjaar 1831 werd het door dokter Pieter 
Bell bewoond, de plaatselijke geneesheer, die het voor 
voor 
ƒ 80,— per jaar huurde, (zie ook het artikel van Li via 
Lankreijer "Het huis van Dr. Bell" in het Blad HKE, 
jrg. 5 nr 1 blz. 19-24). 
Even terzijde: een van de dertien kinderen van deze 
dokter was de kunstschilder, Hans (J.C.) Bell. Zou 
deze nooit een afbeelding van zijn ouderlijk huis hebben 
gemaakt? Er is van hem wel een bosgezicht bekend. Was 
dat misschien hun tuin? 
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Maar nu terug naar "Eemlust". 
Wanneer werd dit huis gebouwd? Bestaan daar nog gege
vens over? 
Helaas kunnen we het bouwjaar alleen op grond van een 
aantal gegevens benaderen. 
Allereerst kunnen wij op grond van stijl, vormgeving 
en bewoningsgeschiednis van soortgelijke buitens in de 
omgeving de veronderstelling opperen, dat "Eemlust" 
van het eind van de 17e eeuw dateert. 
De buitens van 's-Graveland ontstonden rond 1650, Soest-
dijk in 1674 , Slot Zeist in 1686, Groenveld omstreeks 
1702. 
Een tweede gegeven is de "erflijn". In 1831 was de 
laatste eigenares: Arma Petronella Helmolt-Gerlings. Zij 
was eerder weduwe van Jacob Crommelin. 
En jawel: in 1703 overleed een zekere Pieter van Wicke-
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voort. Een van zijn ergenamen was Jacoba Sophia van 
Wickevoort, die in 1697 met Henry Samuel Crommelin ge
huwd was! De familie bezat een "zomerhuis" in Eenmes. 
Waarschijnlijk had dit toen de naam "Duckenburg" 
(Oudste vermelding 1735), die echter in 1775 in "Eem-
lust" werd veranderd. (Zie TVE, jrg. 10, blz. 176-183 
en jrg. 11 blz. 46 en 47). 
Is er dus over de bouw alleen bij benadering wat te 
vertellen, over het eind weten we iets meer. 
Na de dood van mevrouw Helmolt-Gerlings werden de be
zittingen van de familie in Eemnes door de Baarnse 
notaris Frans Pen geveild. In de catalogus, die ik on
der ogen kreeg, stonden de kopers van de verschillen
de kavels genoteerd. In het notarieel archief in Utrecht 
zag ik, dat Eemlust in eerst instantie onverkocht bleef 
en dat het buitenhuis "Berg en Eemzicht" werd 
verkocht aan Willem Jansz. Bieshaar voor 
ƒ 4425,—. De gegevens zij nogal verwarrend, omdat er 
allerlei ingewikkelde koopcondities golden. Zo was onder 
meer ook bepaald, dat de familie het recht had om in 
het najaar nog een verkoping op "Eemlust" te houden 
van goederen, vee en meubilair. 
Het huis "Eemnlust" moet kort na de officiële veiling 
(ook diezelfde avond werd nog het een en ander onder
ling geregeld) toch verkocht zijn (aan Gerrit Corn. 
Bieshaar?) en werd spoedig daarna gesloopt. De tuinen 
werden in de loop der jaren veranderd in een voor de 
boer nuttiger landschap. De laatste resten van de vij
ver en het theekoepeltje verdwenen in recente jaren. 
Wat ons nog rest zijn slechts een aantal afbeeldingen 
van het huis en de tuinen. Over de laatste een 
volgende keer meer. 

Jan Out 

Het waarom van een klederdracht 

Inleiding 

Voor het onderzoek naar de klederdracht in deze con-
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