
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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te breken of tot afbraak te verkopen, te vervoeren of 
buiten ons district te laten vervoeren, direkt of indi
rekt op 'pene' (d.i. buete) van honderd Carolus guldens 
ten behoeve van de officier en van het dorp, te betalen 
door degene die dit zou doen, tenzij hij met goedvin
den van dit Gerecht plechtig belooft dat hij in de 
plaats van het af te breken huis, weer een ander in 
ons dorp zal 'optimmeren' of laten maken. 
En opdat niemand ir, de toekomst hiervan onwetendheid 
zal kunnen voorwenden, wordt opdracht gegeven dat dit 
besluit in ons dorp en in Eemnes-Buitendijk op de ge
bruikelijke wijze zal worden gepubliceerd en aangeplakt. 

Aldus gedaan en aangenomen te Eemnes-Binnendijk bij 
ons ondertekend op heden de 27ste Maart anno 1681.' 

Het besluit werd or.de L tekend door: 
P. Michelet, de Stadhouder-, Jan Janz.- buurmeester-, 
leunis Hendricksen, Gerrit Pietersen Sijn, Gerrit Teu-
msz en de secretaris Maes. 

Honderd gulden boete was toen een heel kapitaal!!! 
Of met de huizen ook de bewoners uit het dorp verdwe
nen is uit het bovenstaande niet op te maken. 

Om dat te onderzoeken zouden de bewonerslijsten en de 
varschuldigde huisgelden uit die jaren vergeleken moe
ten worden. 
Wie werpt zich op deze klus? 

Bertie van Wijk. 

Bron: Oud Archief Eemnes, nr. 32 blz.51-51. 
met dank aan ons lid W.Gommers die het oude schrift 
'vertaald' heeft. 

Toevalstreffer: een geëmigreerde dominee. 

Toen ik onlangs bij de 'nieuwe aanwinsten' in de biblic 
theek van Eemnes stond te kijken, viel mijn oog op een 
klein boekje. Een Orker onderwijzer, die naar Zuid-AfrJ 
ka was gegaan, had in vele brieven zijn voorlopig nog 
in Holland blijvende vrouw en kinderen van zijn bele
venissen verhaald. Meester Jan Hoogeveens brieven wer
den onder de titel 'fieve vrouw en kinders' bij Bosch 
en Keunig te Baarn uitgegeven (1983). 
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