
Dubbele feestvreugde 

Maandag 27 februari tegen zevenen. De telefoon gaat. 
Bertie van Wijk, onze sekretaresse, vertelt verheugd, 
dat zich vandaag het 250e HKE-lid heeft gemeld. 

De gelukkige, mevrouw A. van Oostrum-Vos, ontving namens 
de Historische Kring een bloemetje en een jaar gratis 
lidmaatschap, levens zal zij bij het verschijnen van het 
boekje over de Kerkstraat een exemplaar hiervan ontvangen. 
Feestvreugde, want een mijlpaal is bereikt! Het 250e lid 
meldt zich daags na een voor onze vereniging belangrijke 
datum! 

Op maandag 26 februari 1979 waren er in de Mariaschool 23 
mensen bij elkaar, die samen besloten een Historische 
Kring te gaan starten. Wie had toen kunnen denken, dat de 
vereniging, die zo'n jaar later haar officiële status 
kreeg, zo'n groei zou beleven? 

Het eerste lustrum bewijst, dat de kring levensvatbaar 
was! Dat kan alleen maar dank zij het werk van velen: on
derzoekers, spitters, gravers, bestuurders, redaktiele-
den, belangstellenden, bezorgers van het tijdschriftje, 
fotograven enz. Het zou te ver voeren, om hier namen te 
gaan noemen. 

Allen die zich op welke wijze dan ook inzetten voor onze 
Historische Kring, allen die ons een warm hart toedragen 
door belangstelling en financiële steun, willen wij vra
gen bij te tekenen voor een nieuwe periode, op weg naar 
een volgend jubileum en verder  

Nog vele jaren toegewenst aan de Historische Kring met 
de steun en belangstelling van velen, 

Jan Out. 

Het g e m e e n t e k a a r t j e van Eemnes 

Het h i e r b i j afgebeelde gemeentekaart je van Eemnes komt 
u i t de 'Gemeente-Atlas van Nede r l and ' , deel 5 - U t r e c h t . 
Daar in waren a l l e z e l f s t a n d i g e gemeenten van deze p r o 
v i n c i e opgenomen. De tekenaar van deze k a a r t j e s , J . Kuy-
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per, maakte gebruik van kadasterkaarten en van de 'Topo
graphische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Ne
derlanden' (uitgegeven 1850-1864), die echter zeer ver
eenvoudigd werden. Hij nam alleen de wegen, waterlopen, 
woonkernen, verspreide bewoning e.d. over en liet de ge
detailleerde gegevens omtrent grondgebruik en perceel
scheidingen weg. 
De volledige 'Gemeente-Atlas' werd door Hugo Suringar te 
Leeuwarden in 7 delen uitgegeven in de jaren 1865-1868 
en telde totaal 1210 kaartjes. In 1876 verscheen nog één 
deel met herziene kaarten. Het kaartje van Eemnes bestaat 
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ook in twee edities; de eerste editie(hier afgebeeld) 
is uit 1865. De gemeente telt dan volgens het onder
schrift 1350 inwoners en is 3076 bunder groot. De twee
de editie vermeldt dezelfde oppervlakte, maar het aan
tal inwoners is nu 1283 (dit kaartje staat afgebeeld in 
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'Eemnes in oude ansichten' Er staat niet bij van wanneer 
dit kaartje is. 
Als we afgaan op het aantal inwoners, dan moeten we ons 
afvragen of de inwonertallen wel juist zijn. Waarschijn
lijk niet, want het officiële cijfer van 1865 is 1303. 
Kunnen we dan wel vertrouwen op de gegevens van de twee
de editie om deze te dateren? Juist is, dat na 1865 
het inwonertal achteruit ging, maar in het jaar dat de 
herziene kaarten uit de 'Gemeente-Atlas' uitkwam (1876), 
telde Eemnes 1294 zielen! Kunnen we de tweede editie dan 
dateren uit de aangebrachte wijzigingen? Een zeer op
vallende wijziging is, dat een groot deel van de tegen
woordige Fleentweg nu als 'bestraat' staat getekend. Als 
we in het gemeente-archief nazoeken, wanneer dat eerste 
deel van deze weg bestraat werd, dan doen we een verras
sende ontdekking! Uit een brief van de toenmalige burge
meester uit 1875 blijkt, dat al 12 jaar tevoren (dus in 
1863) de bestrating plaats vond, dus vóór het verschijnen 
zelfs van de eerste ditie van het gemeentekaartje! Was 
dit de reden voor het uitgeven van de tweede, herziene 
editie? Je zou het haast gaan denken, aangezien de enige 
andere wijziging zich buiten het kaartbeeld bevindt: 
de schaal staat niet meer in 'mijlen maar in kilometers' 
vermeld. 
Afgezien van deze vergelijking tussen beide kaartjes is 

op beide kaartjes veel opmerkelijks te ontdekken. 
- >i i i • m ». 
Als u het afgebeelde kaartje op ware grootte wilt bezit-
om het nog heter te kunnen bekijken, dan kunt u, dank 
zij de heer Van Arnhem uit Laren, die voor ons gratis 
kopieën maakte, één exemplaar per H.K.E. lid afhalen 
bij Bertie van Wijk, Raadhuislaan 39, of bij Jan Out 
Raadhuislaan 87, indien u geen exemplaar hebt ontvangen 
op de dia-avond van de Kerkstraat. 
• ——^^•^——^——^— — ^ ^ ^ » 
We zien bijvoorbeeld de 3 molens die Eemnes telde, alle 
drie aangegeven: een korenmolen aan de huidige Molen
weg en twee watermolens op de plaats van de huidige twee 
gemalen. Ook de tolhekken (hoek Laarderweg en bij de 
Eembrug) vallen op. 
Opmerkelijk is ook het aantal huizen, dat in het gedeel
te 'Binnendijk te Veen' aangegeven staat. Goed is daar 
ook te zien (stippellijn) hue klein Eemnes-Binnen ei
genlijk wel was! Let ook eens op het voetveer bij de 
Eem op de plaats van de huidige buitenhaven bij de 
sluis. Zal de aanduiding 'het Overvaren' de naam van 
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de boerderij aan de overkant zijn9 Ook op de plaats 
van het huidige pontje staat overigens al een voetveer 
gemeld. 
Op de kaart is eveneens goed te zien, datde 'Zuidwend' 
een al lang afgegraven dijk tussen faren en de tem,een 
breed stuk land besloeg. En wat we tegenwoordig 'de 
Driest' noemen, heette toen nog 'te Veen', terwijl de 
polder 'te Veld' werd gdnoemd. 

Kortom, wie oude kaarten goed gaat bekijken, kan veel 
.interessants zelf ontdekken. Veel plezier ermee. 

Jan Out. 

Gegevens uit : 'Kaartenmaker van 't Sticht', tentoonstel-
lingscatalogusl974. 

Raadsbesluiten uit de oude doos. 

In deze rubriek willen wij U geregeld wat voorschotelen 
uit de oude resolutieboeken van de beide Eemnessen 

Kent Eemnes nu een grote groei van het huizenbestand, 
zo'n 300 jaar geleden was blijkbaar het tegenoverge
stelde het geval. 
De verdwijning van huizen, in dit geval in Binnendijk, 
baarde de vroede vaderen van die tijd grote zorgen en 
zij besloten daar een flinke stok voor te steken. Welke 
maatregelen zij daartoe namen lezen we in het volgende 
besluit. Om het wat makkelijker leesbaar te maken, is 
niet de letterlijke tekst weergegeven. 
'Wij hebben bemerkt, dat enige personen onder het Ge
recht van ons dorp van Eemnes-Binnendijk zich niet ont
zien te proberen hun huizen tot afbraak te verkopen en 
toelaten dat deze weggehaald en vervoerd worden, zelfs 
buiten deze provincie, 'streckende tot totale ruïne' 
van ons dorp en van de landerijen daartoe behorende en 
tevens tot 'merckelijc nadeel' van haer Ed.Mog. finan-
tiën inzake het huisgeld (een soort belasting) en van 
afkoop van huisgeld dat ons dorp toekomt. 
En om dit tegen te gaan hebben wij, Stadhouder, Buur-
meester, Schepenen en Raden van Eemnes-Binnendijk over
eengekomen en besloten een ieder die zulks van plan is, 
dit te verbieden, zoals wij ook een ieder hij deze ver
bieden enig huis of huizen in ons Gerecht voornoemd, af 
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