Oude Traankruik
Van de heer Gerard van Stoutenburg uit Utrecht ontvingen wij onlangs enkele foto's van een originele
traankruik, die in zijn bezit is.
De traankruik was een attribuut van de leerlooiers.
Zoals waarschijnlijk bekend verondersteld mag worden,
is traan vette olie verkregen door het koken en uitpersen van spek en andere delen van walvissen, robben en andere zeedieren.
De traan werd door de leerlooiers gebruikt om de huiden te looien.

Traankruik,
leerlooier

nog gebruikt
door de Eemnesser
Aart v.d. Wardt
(1831-1908)
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Het gaat in dit geval om een Eemnesser traankruik.
Gerard van Stoutenburg heeft hem gekregen van Dirk
(Theo) v.d. Wardt. Dit was een zoon van Aart v.d.
Wardt, één van de laatste leerlooiers van Eemnes. Aart
v.d. Wardt (1831-1908) kwam uit een bekende leerlooiersfamilie. Hij had zijn leerlooierij achter 't Oude
Raadhuis", daar waar nu de Jhr. C. Roëll-laan begint.
Naast zijn werk als leerlooier was Aart v.d. Wardt ook
actief in het gemeentebestuur van Eemnes. Jarenlang
had hij zitting in de gemeenteraad en ook was hij
lange tijd wethouder.
Henk van Hees.

De staartkappen van de gezusters Stoutenburg.
Op deze foto ziet u Maria Josephina Stoutenburg
(Eemnes, 12-3-1897 tot 11-4-1978, staand) en Maria
Martha Everarda Stoutenburg (Eemnes, 23-1-1896 tot
9-2-1944, zittend).
De foto is van + 1915, een tijd waarin het dragen
van klederdracht in Eemnes nog heel algemeen is.
Toch luidt onze informatie, dat deze dames zich alleen
speciaal voor deze foto zo mooi gemaakt hebben. Volgens de dochter van eerstgenoemde droeg Maria Josephina normaal gesproken nooit een kap. Dit wordt
ondersteund door een foto uit ongeveer dezelfde tijd,
waarop beide zussen zonder kap poseren. Hieruit
blijkt, dat wij bij ons onderzoek naar de klederdrachten in Eemnes niet alleen op grond van een foto conclusies mogen trekken, maar dat het heel belangrijk is
wat meer over de achtergrond te weten. Verhalen, die
in de familie nog leven zijn daarvoor de beste bron
van informatie.
Overigens zijn het wel heel fraaie kappen! Ze zijn van
het type staartkap, dat in allerlei variaties in grote
delen van Nederland gedragen is. In Eemnes, laren
en Blaricum werd hij gedragen zoals ook hier op de
foto te zien is. Onder de kap zit een smal oorijzer
met boeken (dit zijn rechthoekige uitsteeksels, ter
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