
De tweede werkgroep beheer Oudheidkamer gaat bekij
ken hoe de oudheidkamer als tentoonstellingsruimte het 
beste kan worden benut. Adviezen hierover kunnen we 
krijgen van de museumconsulente van de provincie 
Utrecht, mevrouw Jordans. Ook zal deze werkgroep 
het gebruik in de toekomst gaan begeleiden. 
Leden, die denken een bepaalde inbreng te kunnen 
leveren en die willen deelnemen aan één van de werk
groepen kunnen zich opgeven bij : 
H. Nobbe, Braadkamp 3, tel. 12207. 

Uw medewerking zien we graag tegemoet. 

Het bestuur. 

De tuinen van Eemlust 

De vroegere buitenplaats "Eemlust" in Eemnes, waar
van een afbeelding van het huis en theekoepeltje pas 
onlangs op een door het Amersfoortse museum "Flehite" 
aangekocht drinkglas aan ons bekend werd, had prach
tige tuinen. 
De tuin voor het huis, te zien op het glas, was aange
legd in Franse stijl. Buxushaagjes omzoomden strak geo
metrische patronen, zoals we nu nog o.a. in de tuin 
van "Het Loo" kunnen bewonderen. De tuin achter het 
huis zag er heel anders uit. Er bestaat een aantal 
prenten, dat dit aan ons toont. Hier werd de Engelse 
landschapsstijl toegepast, met waterpartijen, zichtas-
sen en glooiingen. Hier is "Groeneveld" een fraai 
voorbeeld van! 
Een van die afbeeldingen bevindt zich in de collectie 
Six te Amsterdam en is vervaardigd door W. Horstink 
(1765-1815 te Haarlem). Deze tekening toont ons de 
tuin met met een waterpartij en links een schuin op
lopend bruggetje. 
Interessant zijn de erop afgebeelde personen. Op de 
voorgrond een ouder en een jonger meisje en op het 
rondlopend pad dachter een echtpaar met drie jongens. 
Dat is leuk! Een tekening in het "Album Amicorum" 
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van Eemlust, dat onlangs aan Flehite werd geschon
ken, toont diezelfde 5 kinderen. Deze tekening, die ik 
maar "Houtzagen op het achtererf" heb genoemd, is 
een tafereeltje, dat vermoedelijk niet op Eemlust is 
gesitueerd, maar op het buitenhuis "Berg en Eem-
zicht". [afbeelding il 
Eigenlijk was dit buitenhuis niet meer dan een boer
derij met verblijfsruimten, vlak naar Eemlust gelegen. 
Het staat er nog (Wakkerendijk 66) en was in het bezit 
van de familie Crommelin, die ook Eemlust bezat! 
Het echtpaar Cronmelin-Gerlings (Jacob met Anna), 
dat op de tekening van Horstink afgebeeld staat, had 
vijf kinderen. Op de tekening van een onbekende ma
ker in het familiealbum staan alleen hun kinderen: 
Petronella, geboren in 1764 en 20 jaar later in Eemnes 
getrouwd, de broers Pieter, Herman en Jacob en het 
jongste kind Wilhelmina, in 1770 geboren en eveneens 
in Eemnes getrouwd (1798). 
Voor de Eemnesser historie is het interessant te we
ten, dat zoon Herman na de komst van de Fransen de 
eerste gekozen schout van Eemnes was! 
Als we ervan uitgaan, dat alle kinderen op de teke
ning nog thuis woonden, dan moet deze (en ook de 
tekening van Horstink) uiterlijk in 1784 zijn ver
vaardigd. 
Een andere tekening in het "Album Amicorum" is 
interessant vanwege de persoon die hem maakte: 
Wijbrand Hendriks uit Haarlem (1744-1831) .[_af beelding 2 
Opmerkelijk is, dat deze kunstenaar de leermeester is 
geweest van genoemde W. Horstink. Werden ze soms bei
den tijdens een zomer te logeren gevraagd op het bui
ten? 
De tekening van Hendriks, die als schilder van behang
papier, maar ook als vervaardiger van landschappen 
en stillevens en als portrettist bekendheid kreeg, 
vertoont weer een "Engelse tuin". Een waterpartij met 
schuin oplopend "boomstam-bruggetje", waar vier da
mes op staan. Een wijst naar een man op de achter
grond, terwijl een ouder echtpaar (de heer en me
vrouw Crommelin?) toekijkt. 
Een andere tekening in het album, gemaakt door Jeanet
te Gallien in augustus 1796, laat een boogbruggetje 
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boven de waterpartij zien. f afbeelding 3 1 
Er lopen 4 personen op, die kennelijk zojuist een be
zoek hebben gebracht aan het prieeltje (in de vorm 
van een parasol) op de uitzichtsheuvel rechts. 
Andere afbeeldingen in het album, variërend van roman
tische tafereeltjes met de liefdesgod Amor en de ge
liefde ruine, aangevuld met wat rijmelarijen zijn 
typisch bedankjes van logeergasten op het buiten. Een 
tekening valt echter nog op. Deze is gemaakt door F. 
Gay in 1803 en zou met enige fantasie gesitueerd kun
nen worden nabij de Wakkerendijk, kijkend in de rich
ting Baarn. !_ afbeelding 4 ~J 
De molen op de achtergrond zou dan de "Santvoortse" 
molen kunnen zijn. Gay maakte dan wel een onnauwkeu
rige impressie van de werkelijkheid! 
Het is leuk te gissen en soms ook de prent te herken
nen. Wellicht is hiermee weer een tipje van de sluier 
opgelicht van de nog weinig bekende geschiedenis van 
de Eemnesser buitenplaatsen. 

Jan Out. 

Tomatuva 
Op de diavoorstelling van maart jl. vertoonde ik een 
dia van de vroegere Fruitrestauratie "Tomatuva" aan 
de Rijksweg 1. 
Bij veel toeschouwers bracht deze dia heel goede her
inneringen naar boven. Eén van hen riep vanuit de 
zaal spontaan: "Kunnen jullie die niet afdrukken in 
het boekje van de Historische Kring?" Natuurlijk wil
len we hierbij aan dit verzoek graag voldoen. 
Mochten er lezers zijn die nog andere foto's of sou
venirs van het "Tomatuva" van de heer Pot hebben, 
dan houden we ons aanbevolen! 

Henk van Hees, 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 

^ 02153-89849 
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