
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) 

Karel Dungerling, 
Hans Grootveld» 
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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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tussen diverse groepen mensen intensiever werden, u/as 
tijdsverschil wel bar lastig. Ook in ons land werd 
grote moeite gedaan om alle uurwerken in torens en 
in openbare gebouwen gelijk te laten lopen. 
Zo wenden de mensen aan de preciese ordening van de 
dag en ieder had er vrede mee. Hoe schrokken dan ook 
velen, toen in 1923 de regering besloot om in ons land 
een zomertijd in te voeren. Afwijken van de bestaande 
ordening viel vooral bij de boeren niet goed. Hoe zou 
dat gaan met de melkgift van hun vee? Kon men de natuur 
dwingen door de klok een uur te verzetten? De meesten 
waren daar tegen. 
De landbouwers in Eemnes bespraken de voorgestelde 
zomertijd in hun vergadering en afgesproken werd om 
via de gemeenteraad te proberen in Eemnes deze rege-
ling niet in te voeren. In de raadsvergadering van 
18 mei 1923 kwam de heer de Bruijn er in de rondvraag 
mee op de proppen. Hij vroeg de burgemeester of het 
niet mogelijk was om in Eemnes de klokken op de bestaande 
tijd te houden. 
De burgemeester antwoordde hem, dat de Minister van 
Binnenlandse Zaken per wet geregeld had, dat de zomer
tijd in het hele land moest worden ingevoerd en dat met 
ingang van één juni de klokken moesten worden verzet. 
Ook op de vraag van de heer Stoutenburg of de gemeente 
dan in ieder geval de aanvangstijd van de scholen kon 
veranderen (kennelijk handhaafden de meeste boeren de 
oude melktijd en konden de kinderen die daarbij vaak 
hielpen niet op tijd op school komen), werd door de 
burgemeester ontkennend geantwoord. De scholen waren 
immars onder het bevoegd gezag van de schoolbesturen, 
die dit zelf konden regelen. 
Zo werd dus ook in Eemnes de zomertijd, zij het onder 
zacht protest, in 1923 ingevoerd. Dat in andere gemeen
ten de tegenstand langer bleef doorsudderen blijkt uit 
een brief van 15 augustus 1926 van het gemeentebestuur 
van Zoeterwoude aan de gemeente Eemnes, Daarin wordt 
gevraagd adhaesie te betuigen aan Zoeterwoude's ver
zoek aan de Tweede Kamer tot afschaffing van de 
zomertijd. B. en W. stellen de raad voor het stuk ter 
kennisgeving aan te nemen, hetgeen met 4 tegen 2 stem
men wordt aangenomen. Deze twee tegenstemmers waren de 
laatste tekenen in Eemnes van tegenstanders van de 
zomertijd, want latere reacties heb ik in de verslagen 
niet kunnen vinden. 
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Hiermee was ook in Eenmes de zomertijd een vertrouwd 
begrip geworden» waaraan ieder snel gewend raakte. 

Dan Out» 

^P zaterdag 26 april organiseren we een excursie naar 
het museum Flehite in Amersfoort. Dit museum, dat als 
streekmuseum voor het hele Eemgebied ook Eenmes in 
haar collectie betrekt, is enige jaren geleden geheel 
vernieuwd. Het prachtige pand bevat zeer veel dat uit 
Amersfoorts historie stamt en de directeur (oud redaktie-
secretaris van "Tussen Vecht en Earn") Urs. B.C.3.Elias 
zal hetgeen op Eemnes betrekking heeft ons die dag 
zeker tonen (o.a. oude ansichtkaarten). 
We vertrekken om 10 uur uit Eemnes en worden om half 
elf door hem ontvangen, l/oor een nuttig gebruik van 
het eigen vervoer wordt iedere deelnemer verzocht 
zich bij onze secretaresse Bertie van Wijk, Raadhuis-
laan 39, tel. 14689 op te geven, zodat deze het vervoer 
kan regelen. Graag opgeven uiterlijk woensdag 23 april 
( bij minder dan 8 deelnemers gaat de excursie niet 
door). We stellen voor dat iedere meerijder de chauffeur 
f,2,50 geeft voor de onkosten, entree voor het museum 
bedraagt f. 1, — , 

0 ja, wist U dat "Flehite" niet alleen een museum 
is, maar tevens de naam van onze "zusterorganisatie" 
in Amersfoort, die nu eens niet historische kring 
maar "oudheidkundige vereniging" heet. De naam komt 
van de oude gouw (=gewest) Flehite, die zich in de 
Frankische tijd uitstrekte langs de Eem. 0ok.de namen 
als Qostergo (Oostergouw in Groningen), Niftarlake 
(streek langs de l/echt) en 't Gooi zijn oude gouwnamen. 

We hopen dat we dit keer méér mensen ontmoeten dan 
bij de film over de nederlandse archieven. Neem gerust 
familieleden en bekenden mee. 

Dan Out. 
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