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Twee tuinbeelden van Eemlust 
 

Een verlaat opgravingverslag 
 

JAN OUT 
 
 
Het was op een dag in 1957, dat Peter Bakker uit Blaricum bij zijn buurman in 
de schuur een kinderkopje van zandsteen zag staan. Het kopje, fijn bewerkt en 
levensgroot, stond er op een werkbank. 
Vier jaar later vroeg Peter zijn buurman naar dat kopje. Die vertelde hem, dat 
hij het aan een Utrechter gegeven had, omdat die het kopje zo mooi had gevon-
den. Buurman vertelde ook, dat hij het in de Eemnesser polder gevonden had, 
samen met de romp van een beeld. Het kopje had hij meegenomen en de romp 
weer in de grond gestopt. Als Peter wilde, mocht hij die gaan opgraven. 
Op een maandag, 't was in augustus 1961, ging Peter samen met Joost Boelsma 
en Huug Schöne, de polder in. Zij waren allen geïnteresseerd in archeologie en 
waren verenigd in de V.G.P.A. (?) met een eigen gestencilde blad: “Onder de 
Wodanseik”. 
 
Op het land van Groenesteijn, voorheen van Glazemaker uit Hilversum, gingen 
de jongens aan de gang. In een dichtgegroeide sloot vonden zij al gauw twee 
grote brokken zandsteen. Het ene was een voetstuk met voeten en een romp, tot 
het middel, van een vrouwenfiguur in zeer rijke kleding. Later vonden ze nog 
meer stukken, die ondiep in de bodem lagen. Ze namen alles mee en gingen dit 
in de avonduren schoon maken. 
Dinsdags en de dagen erna zochten ze verder. Alle brokken werden gereinigd 
en tenslotte probeerden ze alle stukken van het beeld weer een plaats te geven. 
Niet alleen het hoofd ontbrak, maar ook een linkerhand. 
 
Het totale beeld stelt een vrouw voor in een smal keurslijf. Haar mantel en rok 
zijn met bont afgezet, de mouwen met kant. Om het middel draagt zij een cein-
tuur, afgezet met ronde en ruitvormige stenen. Om haar hals heeft zij een dub-
bel, slordig over elkaar liggend halssnoer van ronde kralen. De hoogte van het 
hele beeld moet ongeveer 1.50 m zijn. 
Uit nader overleg met dhr. Groensteijn bleek, dat hij op de vindplaats nog een 
ander beeld had gevonden. Hij had dit brok steen gebruikt ter verzwaring van 
een landbouwmachine. Later had hij het weer terzijde gegooid. De jongens gin-
gen onmiddellijk op de aangeduide plaats kijken en aan een afgestoken sloot-
kant het beeld terug. Kop, voeten en een arm ontbraken, maar na enig zoeken 
vonden ze twee armen en een vogelkopje. Een van de armen paste aan het  
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beeld. Ze bekeken het eens goed en zagen, dat het een negerfiguur, een zoge-
naamde Moriaan voorstelde. 
Deze Moriaan is een halfgekleed figuur met een dikke buik, waaronder een 
geplooide lendendoek. Om zijn bovenarm zitten twee open armbanden; om zijn 
hals een band, en met de rechterarm houdt hij twee zakjes tegen zijn borst ge-
drukt.  
De jongens waren nu erg nieuwsgierig of het “Utrechtse” kopje op het vrou-
wenbeeld paste. Zij wisten de eigenaar te traceren en konden enige tijd het kop-
je ter leen krijgen. Het paste niet! 
Dit kopje was echt van een kind. Het heeft een kroon van bladeren of veren, die 
door een band bijeen worden gehouden. Deze band lijkt erg op de ceintuur van 
het vrouwenbeeld. 
De totale vondst was nu dus: een vrouwenfiguur zonder hoofd, een Moriaan 
zonder voeten en hand, een kinderkopje, een arm en een vogelkopje. 
Op verzoek van de Gooise historicus dr. A.C.F. de Vrankrijker, die over deze 
vondst geïnformeerd was, kwamen mensen van het Catharijneconvent (toen het 
Aartsbisschoppelijk Museum o.l.v. dr. D.P.R.A. Bouvy) de opgraving bekijken. 
Hun voorlopige datering was: vrouwenfiguur uit eind 16e en Moriaan en kin-
derkopje uit de 17e eeuw. 
Vervolgens werd de vraag gesteld, waar deze beelden vandaan zouden kunnen 
komen. Een kasteel of buitenhuis in de buurt zou aannemelijk zijn. Na veel 
wikken en wegen, onkundig van de vroegere in Eemnes gesitueerde buitenhui-
zen, veronderstelde men van Drakenburg. 
Jammer, dat men toen onwetend was van het bestaan van de vroeger buiten-
plaats “Eemlust”, recht tegenover de vindplaats! (Nu Wakkerendijk 132.) 
Het is hoogst waarschijnlijk, dat bij de verkoop van dit buitenhuis in 1832 de 
kopers Gerrit en Willem Bieshaar de beelden hebben verwijderd uit de Roman-

Op deze kadasterkaart van 
1832 is de slingerende water-
partij in de Romantische tuin 
van Eemlust goed te zien. Met 
potlood is deze al licht door-
gestreept. Rechts daarvan het 
huis (285) met een theekoepel-
tje (304bis) aan de Wakkeren-
dijk, die geheel rechts loopt. 
In de niet afgebeelde polder-
kant ligt de vindplaats, zo'n 
615 meter van de as van weg. 
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tische tuin achter het dan afgebroken 
Herenhuis. Wat moet een boer met 
beelden, prieeltjes en bruggetjes over 
kronkelende waterpartijen? Goed en 
vlak grasland wil hij. Puin en kapotte 
beelden kon hij gebruiken voor het 
verharden van paden in het vaak dras-
sige land. 
Maar hoe weten wij, dat na afbraak dit 
alles zo drastisch veranderd is? In 
1832 verscheen er een kadasterkaart 
van Eemnes. Op de versie die wij heb-
ben, staat de kronkelende waterpartij, 
die tot aan de Gooiergracht doorliep, 
doorgestreept.  
Van de tuin bestaan diverse tekenin-
gen, die gasten van Eemlust maakten 
voor een familiealbum. En ook de 
Haarlemse kunstenaar Wybrand Hen-
drikse (1744-1831) en zijn leerling 
Warnas Horstink (1765-1815) teken-
den de tuin van Eemlust. De laatste 
maakte er trouwens ook een van de 
kerk van Eemnes-Buiten. 
We kunnen dus aannemen, dat de ge-
vonden beelden met redelijke zeker-
heid uit de tuinen van Eemlust afkom-
stig zijn. 
Nu staan ze in het depot van het Mu-
seum Hilversum. Misschien zou een 
plaatsje in het nieuwe gemeentehuis 
van de BEL-gemeenten een mooiere 
oplossing zijn. Dan kunnen we af en toe enige overblijfsels uit de tijd van de 
Eemnesser buitenplaatsen nog eens bewonderen.  
 
Met dank aan de familie Groenesteijn, dhr. J.A. Bakker uit Baarn, dhr. E. van 
Mensch van het Museum Hilversum en Wiebe van IJken voor de kadastrale 
gegevens. 

 
Een mollige Moriaan, met in zijn rechterhand 
twee zakjes (geldbuidels?). 
 

 
De vrouwenfiguur, waarvan hoofd en een 
hand (nog) ontbreken. Wellicht worden die 
nog ooit gevonden. 




