
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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treien is het vooral interessant het "waarom" te ach
terhalen. Waarom werden in Eemnes tegelijkertijd 4 
verschillende klederdrachten gedragen? Waarom zien we 
de vierkante muts maar in een beperkt aantal plaatsen? 
Waarom wordt eenzelfde dracht toch in detail in andere 
plaatsen anders gedragen? Wat is het verband tussen 
godsdienst en klederdracht? 
De werkgroep klederdrachten Eem- en Gooiland weet nog 
lang niet op al deze vragen een antwoord. We denken 
er wat wijzer van te worden als we alle bij ons bekende 
kleding en afbeeldingen daarvan eens grondig gaan be
schrijven. 
Dit artikel is het eerste in een lang bedoelde serie. 
Lang bedoeld, omdat ik al lang van plan ben eraan te 
beginnen en er nu pas toe kom en lang bedoeld wat be
treft het aantal afleveringen. 
Vaste opzet: foto met beschrijving van de (zichtbare) 
kleding, gegevens over herkomst, godsdienst, etc. en 
anecdotische gegevens. 
Als u wilt, dat er een beschrijving wordt gemaakt bij 
een foto van bijvoorbeeld een familielid, dan kan dat! U 
hoeft alleen maar even contact op te nemen met onder
getekende en een foto te bezorgen, met als dat kan wat 
gegevens over de leeftijd en dergelijke. 

Wousje van Wegen (zie foto) 

Zij draagt een vierkante muts. De muts zit aan een 
breed oorijzer vastgespeld, ter hoogte van de kaak. De 
facetspelden zijn in het algemeen van goud, het oorijzer 
van zilver. De kant zal wel Mechels zijn, dat wil zeggen 
met een grootbloempatroon. 
Het slot van de bloedkoralen ketting is niet te zien, 
maar bij dit model muts wordt vrijwel altijd een vierkant 
pukkelslot achter in de nek gedragen. De dunnere 
gouden ketting wordt bijeen gehouden door een zogehe
ten boot, een ovaal sieraad. Hier zit het als klem om de 
ketting, soms is het een broche. De vorm van het kruis 
aan de ketting en het eraan hangende balletje horen 
speciaal bij deze klederdracht. 
Ook de bont gekleurde omslagdoek is een typisch bij 
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deze kleding behorend attribuut. Ongetwijfeld zit er 
zwarte franje aan. 
Vaag is te zien, dat het jak kopmouwen heeft; voor de 
rest van de kleding laat de foto ons in het ongewisse. 

Wousje van Wegen werd op 1 maart 1855 in Eemnes gebo
ren en stierf hier ook, op 22 maart 1945. Zij was een 
dochter van Zeger van Wegen (geboren 31-3-1828) en 
Dirkje van Dalen (geboren ca. 1830), die weer een doch
ter was van Gijsbert van Dalen en Gijsbertje Stalen
hoef. (Voor het onderzoek naar het waarom van de kle
derdracht vinden we de genealogische gegevens van 
moederszijde interessanter dan die van vaderszijde). 

Meer over haar familie vindt u in het HKE-blad van 
1982, jaargang 4, nr. 3. 
Wousje was dus van echt Eemnesser herkomst. Ze was ka
tholiek en woonde haar hele 90-jarige leven op Wakke
rendijk 56. Zij was ongetwijfeld zeer goed op de hoogte 
van de in haar tijd in Eemnes gedragen mutsen, want 
zij waste ze voor velen. 
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Meer informatie over haar, haar kleding of andere 
(Eemnesser) klederdracht is van harte welkom bij 

Livia Lankreijer. 

Melkoorlog 

Dit kleinmenselijk probleem is ontsproten aan het lite
raire brein van de in 1953 overleden dichter-schrijver 
Kees Meekel. (geboren in Amstelveen.) De hoofdpersoon 
in deze novelle is een bekende Amstelveense kaashande
laar! 

't Boekje "Melkoorlog" was tot nu toe onvindbaar. Ook 
de familie Meekel kon mij niet helpen. Totdat een "zeer 
geleerd" iemand mij wees op 'n jaargang van 't literaire 
tijdschrift "Opgang", anno 1921. Dit tijdschrift kon ik 
vinden in de Openbare Leeszaal te Amsterdam en zo
doende kwam zijn naam boven tafel Johannes Snoek 
Een copie van zijn trouwakte staat hierna afgedrukt. 
Laten we de handtekeningen links onderaan "archivaal" 
bekijken. 

J. Snoek= Johannes Snoek, geboren in Weesperkarspel, 
bruigom, 
Anna Petronella Keizer bruid. 
Zij was de dochter uit het derde huwelijk van 
Gijsbertha Steenman met Gerrit (Gerardus) Keizer 
Gijsbertha Steenman Ie huwelijk met Ruiter 

2e huwelijk met Van Dies 
3e huwelijk met G. Keizer. 

G. Ruiter: zoon uit het eerste huwelijk. 
S. en W. van Diest: zoons uit het tweede huwelijk 
Anna Petronella Keizer:enige dochter uit het derde 
huwelijk 
Naamdragers Keizer of Snoek uit Eenmes, de kleinzoon 
van de melboer Hannes Eek en Anna Keizer vraagt nu 
uitvoerige informatieover de familie Keizer en Snoek. 
Alle copiekosten voor archivale aktes, bidprentjes, 
foto's, ansichtkaarten en portikosten worden door mij 
10- HKE 


