
Activiteiten Seizoen 1991 - 1992 

30 januari 1992: Jaarvergadering. Afscheid van 
voorzitter Mevrouw J. de Roos 
Lezing door mevrouw Thera Coppens 
over o.a. Kasteel Groenveld. 
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1992: 
1992: 

diavertoning "Een 
diavertoning "Een 

Rondje Eemnes" 
Rondje Eenmes" 

Belangrijk nieuws voor de Eemnesser Sluis 

Kort geleden is er groot nieuws bekend geworden voor 
het monumentale Eemnesser Sluisje. 
Dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Vallei en 
Eem maakten plannen bekend om het Sluisje in de Eem
nesser Vaart te restaureren. Het Waterschap vindt dat 
de cultuur-historische waarde van het Sluisje zo groot 
is, dat volledige restauratie verantwoord is. 

Volgens de plannen van het Waterschap moeten het 
Sluisje en het aangrenzende Gemaal een markant 
trefpunt in de polder worden. Toeristen en liefhebbers 
van de polder zouden er informatie moeten kunnen 
krijgen. Van tijd tot tijd zouden er kleine exposities 
gehouden kunnen worden en op bepaalde momenten zou 
de oude bemalingsinstallatie voor het publiek 
gedemonstreerd kunnen worden. 

De Historische Kring Eemnes en de Stichting "Het 
Sluisje" hebben al laten weten dat ze positief staan 
tegenover de plannen van het Waterschap. Het Water
schap is van mening dat de plannen daadwerkelijk 
gedragen moeten worden door de Eemnessers. In nader 
overleg zal bekeken worden hoe dat het beste kan wor
den aangepakt. 
Als de voorbereidingen goed verlopen hoopt men in de 
zomer van 1992 met de werkzaamheden te beginnen. 
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Zicht op Eemnesser Sluis vanaf de Eem. Links het 
Gemaal. 

Het is de bedoeling dat het Sluisje weer volledig in ere 
hersteld zal worden. Dat betekent dat de situatie weer 
net zo zal worden als in 1650 toen de stenen Sluis 
gebouwd werd. 
In dit verband is het interessant dat de Historische 
Kring Eenmes kort geleden in het bezit kwam van een 
oud document betreffende de Sluis. Het is een af
schrift van een brief aan de Geërfden en ingelanden 
(d.w.z. grondeigenaren), die land bezaten in Eemnes-
Binnen en Buiten. Het gaat nog om de bouw van de 
Sluis in 1649. Dat kostte veel geld. Er was daarvoor 
een accoord gesloten dat bepaalde dat Eemnes-Buiten 
viervijfde van de onkosten zou betalen en 
Eemnes-Binnen éénvijfde. In 1702 hadden de bewoners 
van Eemnes-Binnen geen zin meer om aan deze betaling 
te voldoen. In deze brief zoeken de Gedeputeerde 
Staten van Utrecht naar een mogelijkheid om deze 
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kwestie op te lossen zonder dat er deurwaarders en 
dergelijke aan te pas komen. 
Vanwege de curiositeit van het stuk laten we hier de 
volledige tekst volgen zoals die toen op papier is 
gezet. Enkele woorden waren niet goed te lezen en zijn 
weggelaten of misschien verkeerd geschreven, 
Deze brief is afkomstig uit de nalatenschap van Corne-
lis Martense Snoek die in 1702 boer in Eemnes-Binnen 
was. 

Copije van de inthinde voor de Geërfdens en 
ingelanden Buijtensdijks en Geërfdens van Emmenés 
Binnensdijks 

Door Bevel van ons ondergetekenden ende ten 
versoeke van de Gecommitteerden van Geërfdens en 
Ingelanden van Emmenés Buijtensdijks sal den eersten 
Deurw(aarders) Bode off beëdigt persoon frij 
vervoegen bij de Geërfdens van Emmenés Binnensdijks 
ende deselve inthimeren omme op vrijdag die wesen zal 
den 29 en junij 1703 des voornoems ten thien uren 
voor ons Corssen te compareren ten eijnde om te sien 
procederen ingevolge van den appte. van commissie bij 
de Edel Mogende Heren Gedeputeerden op de Requeste 
van de Geërfdens Buijtendijks den 20 en maart 1703 
verleend sijn wedervaren, actum Utregt den 15 en 
maij 1703 ende was getekend Jea.. van Wede. 

Copije van de Requeste desen aangaande 

Aan de Edel Mogende Heren Gedeputeerden van Staten 
's Lands van Utregt 

Geven oodmoedelijk te kennen de Geërfdens en Ingelan
den van Emmenés Buijtendijks dat de suppleten in den 
jare 1649 verschil hebbende gehad met de Geërfdens 
van Emmenés Binnensdijks over de reparatie van de 
Sluijse ende Vaart ende hoe de kosten daarvan souden 
werden gerepartieerd ende gedragen, was door over 
door interesse van de Ed. Mog. Heren Gedeputeerden 
op den 13 en Augustus des selven jaars het annexe 
accoord opgesegt ende den 22 en daaraan volgende bij 
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de Ed. Mog. geapprobeerd blijkens bij het selve, 
conform het welke de suppleten vier vijfde parten ende 
die van Binnendijk een vijfde tot de kosten van de 
voornoemde Sluijse en Vaart konden supporteren, ende 
verder als bij het selve. 
Dat de Geërfdens van Binnendijk voornoemd sederd eeni-
gen tijd weijgerig sijnde gebleven het voornoemde ac-
coord na te komen, de suppleten op den 13 en October 
des voorleden jaars 1702 wel hebben geresolveert die 
van Emmenés Birmendijks ook is 't nood door middel 
van justitie tot nakominge van het voornoemde contract 
te constringeren; doch de suppleten sulx liever in 
vriendschap soekende in te schikken sijn de suppleten 
te rade geworden sig te keren tot de Ed. Mog. seer 
oodmoedelijk versoekende de Ed. Mog. de goedheid ge
lieven te hebben van in desen wederom Heren Corssen 
uijt de Ed. Mog. te committeren ten eijnde om par-
thijen te horen om op den sel ver rapport gedisponeerd 
te werden na behoren. Dit doende en wat onder schep-
pel(?) in margine stond geaffs de Gedeputeerden 
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van de Staten 's Lands van Utregt versoeken ende 
committeren de Heren Van Wede, Van Schalkwijk ende 
Van Rojen om deze te examineren ende te rapporteren, 
desen 20 en meert 1703 ter ordre als boven ende was 
ondertekend: 

P. Voet van Wins sen. 
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Originelen van de brief aan de Geërfden en Ingelanden 
(d.w.z. grondeigenaren) van Eemnes en de brief aan 
de Heren van de Gedeputeerden Staten 's lands van 
Utregt. 
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30 januari a.s. 

Lezing door mevrouw Thera Coppens over o.a. Kasteel 
Groeneveld 
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