
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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De Fruitrestauratie "Tomatuva" langs de Rijksweg 
nabij "De Witte Bergen". Afgebroken ten behoeve 
van de constructie van het knooppunt Eemnes 
(Rijksweg A-I en A-27) 
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Fruitrestauratie Tomatuva 

De nuts van mevrouw Suijk. 

Wie rond 1870 cafe 't Zwaantje aan het eind van de 
Wakkerendijk bezocht kwam daar de vrouw van de foto 
tegen als waardin. De cornetmuts, die zij draagt, is 
van een in Eemnes niet veel voorkomend model. Hij be
staat uit een kapje met langs de voorkant een strak 
gepijpte strook en langs de onderkant een vrij korte 
los geplooide kanten staart. Aan de keelband te zien 
wordt er een los lintentuigje overheen gedragen. 
Als enig sieraad wordt er een broche bij gedragen. 
Dit type muts wordt rond 1870 in grote delen van het 
land gedragen, van Drente tot Rotterdam. Het is oor
spronkelijk een burgerdracht geweest, langzamerhand 
in zwang geraakt als streekdracht. In de loop der tijd 
zijn er plaatselijke verschillen onstaan; de voor-
strook werd dan smaller of breder en de onderstrook 
langer, al dan niet stijf geplooid. 

Misschien was deze dracht in Driel, de geboorteplaats 
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