
Dat liep door te veel belangstelling geheel uit de 
hand. 
Beschouw, beste lezer, dit niet als een klacht van 
het bestuur ook niet als een verwijt aan U, maar 
wel om een reaktie bij U uit te lokken en om voor
stellen uwerzijds. Denk er eens over na gedurende 
uw vakantie en laat ons iets van U horen. Wij wen
sen U prettige zomermaanden. In september gaan wij 
met goede moed weer aan het seizoen '81-'82 begin
nen. Een voorlopige agenda zult u in deze uitgave 
vinden. Tot ziens 

Ad Veth. 

Archiefbabbels (2) 

Wat vind je in het gemeente-archief Eemnes? 

Het oud-archief van onze gemeente is maar gedeelte
lijk goed geordend. In 1940 heeft mevr.A.Johanna 
Maris een inventaris gemaakt van alle stukken tot 
1813. De stukken nà die tijd waren in 1929 door de 
toenmalige gemeentesekretaris Van Hoepen geïnven
tariseerd, maar deze bescheiden liggen in het 
rijksarchief Utrecht. Een 7-tal jaren geleden heeft 
de inspekteur van de archieven in deze provincie 
deze - om ze van de ondergang te redden - uit de 
vochtige kelder van het voormalige raadhuis aan de 
Wakkerendijk laten weghalen. 
Wat vind je nu in het gemeente-archief? 
Allereerst zien we in de inventaris, dat de stukken 
gerubriceerd zijn in: die van het gerecht van Bui
tendijk, die van Binnendijk en die van de beide 
Eenmessen samen en die van de gemeente Eemnes (na 
1811). Van de beide gerechten vind je in het ar
chief de algemene boeken, zoals de resolutieboeken 
(besluiten). Het oudste is dat van Binnendijk: 
vanaf 1645. Toch moet je dan niet denken, dat je 
vanaf zo'n beginjaar een aaneengesloten reeks van 
gegevens vindt. Het tweede resolutieboek van Bin
nendijk, dat aanving met de besluiten uit 1716, is 
afwezig. Het was namelijk ten tijde van de grote 
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brand in Hilversum (1766) uitgeleend aan de schout 
aldaar: Steven Schuylenburg. Het werd een prooi van 
de vlammen! 
Let alleen vuur, maar ook de vernietigende hand 

van ondeskundigen liet overal zijn sporen na. Zo 
zijn er in het archief de rekeningen van de dorps
huishouding (eindverantwoording) van Eenmes-Buiten 
van 1651 en daarna die van 1751-1810. Zo'n 100 
jaar ontbreekt! Waarschijnlijk heeft ooit iemand 
die 'oude troep' opgeruimd! 
Naast de algemene boeken en de rekeningen vinden 
we ook een afdeling belastingen (op logiesgelden, 
azijn, gemaal, geslacht, boter, zout, zeep, turf, 
koffie, thee, op de grond enz.). Zeer interessant 
voor wie zich bezig houdt met de familienamen. 
Het vierde gedeelte van beide gerechten is ver
schillend. Buitendijk heeft stukken over het arm
wezen, Binnendijk over eigendomsbewijzen en het 
beheer van goederen. 
Bladerend in de inventaris zie je soms merkwaardige 
zaken. Zo staat er b.v. onder het hoofdstuk 'Varia': 
Ontwerptekening van een. gebouw van één verdieping 
(2e helft 18e eeuw). Niemand weet nu nog wat dit 
voorstelt, omdat dit helaas niet op de tekening 
vermeld staat. 
Afijn, ieder die in het archief zoekt, zal er wel 
iets van zijn gading vinden. Vergeet ook niet de ma] 
met (topografische) kaarten te bekijken. Niet uit
gevoerde plannen (zwembad bij de Witte Bergen, we
gennet in de Zuidbuurt enz.) vertellen veel over de 
ontwikkelingsstrategie van het gemeentebestuur in 
de jaren 30. 
Veel succes bij het snuffelwerk! 

J an Out. 

Ontmoetingen met Uilskuikens 

Onder deze titel schreef de bekende natuurvriend 
Rinke Tolman omstreeks 1960 een pracht verhaal 
over uilen in Eenmes. Tussen de regels door ver
haalt hij over de prachtige boerderij van Gij s 
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