
De eemnesser haven is tot stand gebracht ten behoeve 
van het vervoer van goederen te water van en naar 
Eemnes en kan ook nu voor dat doel voldoende geacht 
worden. Sij normale waterstand is de beschikbare 
uaterdiepte 1.40 m., hetgeen voor beladen schepen 
van 60 tot 100 ton, die van de haven gebruik kunnen 
raaken, te weinig is, 
Aan de behoefte aan meerdere uaterdiepte kan echter 
tegemoet gekomen worden door tijdelijk de waterstand 
in de vaart te verhogen. 
Deze haven doet tevens dienst ten behoeve van den 
aanvoer van bouwmaterialen voor het meest nabij 
gelegen gedeelte van de gemeente Laren. Do afstand 
van Laren tot de eemnesser haven is namelijk bete
kenend minder dan tot dia van Huizen of Naarden wat 
op de kosten van vervoer te land uiteraard van gun
stigen invloed it . 
Daartegenover sta.;,, dat. b.v. komende van de langs 
onre rivieren gslogsn steenfabrieken, de vaartuigen 

r o ooien omweg hebban te maken over Amsterdam of 
iond den IDssl, teneinde via de Zuiderzee, 

rio Earn en ds Eemnesche vaart hunne bestemming te 
bereiken» ( KvK-:: il ver sum, 1924) 
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Heo meten van tic tijd, is eigenlijk als je er wat 
langer over r,adenkt, een eigenaardig verschijnsel» 
Ann de hand van licht en donker- zon en maan, hebban 
wij een afspraak gehaakt over een indeling in maanden 
en jaren, dagen en uren, je zelfs over honderdsten 
van seconden. Geen wonder dot daar tegenwoordig zeer 
verfijnde electranische apparatuur aan te pas moet 
komen cm deze afspraak overal ier wereld gelijkluidend 
te kunnen laten verlopen-
Het is dan ook geen wonder, dat in tijden waarin de 
electronica nog niet of nauwelijks bestond, de tijd, 
die uurwerken en horloges aanwezen, verre van gelijk
luidend was. Nu zal het voor een kleine besloten 
gemeenschap weinig uitgemaakt hebben of hun torenklok 
een kwartier vódr of achter liep. Waar toen de men;, 
zich gr gingen verplaatsen en de cen 
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