
Bij het gemeentearchief de Librije te Gouda is voor 
ongeveer f.3»— een boekje te "bestellen" waarin al 
de merken staan vermeld met maker en jaartallen. 
Voor verdere documentatie verwijzen we naar de 
volgende literatuur: 
S.Laansma.Fijpm'akers en pijpinerken i724-l065.uitgeg.i96O 
B.A.Goedewaagen en G.C.Heibers."Goudsche Pijpen".Uitg. 
I942. 
F.H.W.Friedrich. Pijpelogie in "Westerheem" 1964. 
Ir.J.A.Grootenhuis. "Goudse pijpen", uitgave mei 1973 
van de Vereniging van Vrienden van de Musea voor de 
IJsseimeerpolders, en: 
?»Laansma. "Het Pijpemakersgilde te Gouda" in: 
"Onze Voorouders en hun werk". 

Uit de scriptie van Karin Mulder, Raadhuislaan 16. 

Eemnes,gezien door een al vijfenzeventigjarige bewoner 
H.C.Eek, al 75 jaar wonende in Eemnes en lief en 
leed vanaf zijn geboorte in het stadje meegemaakt 
hebbende. 
Ook al is hij verschillende keren verhuisd, hij heeft 
nooit verder dan 100 meter van de hervormde Hicolaas-
kerk afgewoond. Hij heeft mij verschillende verhalen 
verteld over het leven in Eenmes, waarvan ik er een 
paar op wil schrijven. 

BE EERSTE MELKBOER. 

Le nu grootste melk- en zuivelhandel en tevens Vivo-
winkei van Eemnes is heel klein begonnen, n.l. rond 
^907/1908. Jan Sek, vader van H.C.Eek, verkocht in 
die tijd al melk voor 6 à 7 cent per liter aan zijn 
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turen. Ook zijn oudste dochter moest gaan venten en 
nam i emmer van 15 liter-mee om- te verkopen, later 
groeide dix tot-2 emmers aan een juk ( en daar hedde 
se een liedje op gemaakt). Toen "broer-lief oud genoeg 
was kreeg hij als een van de weinige een fiets, waarop 
hij een melkbus van 50 liter kon zetten en dan z'n 
zuster tegemoet kon rijden, om haar emmers weer te 
vullen. 
Bit venten met de melk deden zij zo'n 13 x per week, 
zowel 's morgens, 's avonds ais op zondag werd de 
melk een heel jaar lang voor een vaste prijs bij de 
boeren opgehaald en langs de weg verkocht. 
Toen de gemeente ging uitbreiden was er ook meer 
vraag en werd de fiets omgewisseld voor een bakfiets, 
waarin ook een kistje met boter en wat eieren vervoerd 
kon worden.Het gebeurde weleens dat,als Mn.Eek aan 
de deur stond, de jongens er op de bakfiets vandoor 
gingen, want een bakfiets was toen iets heel bijzon
ders, en zij de bakfiets niet in evenwicht konden 
houden waardoor de jongens met de fiets omsloegen en 
zelfs één keer in de sloot terecht kwamen. 
Na de bakfiets volgde de eerste en later de tweede 
auto, tot dit in 1974 te kostbaar werd en men de 
melk niet meer aan de man (vrouw) bracht, maar men 
het zelf moest komen halen. 

HET VERVOER. 

Het vervoer vond indertijd plaats met z.g. tentwagen
tjes uit achter Utrecht. De wielen waren van achteren 
meer als 1 meter doorsnee en van voren 60 cm.. 
Hierin konden 2 grote mensen en 2 à 3 kinderen zitten. 
De tentwagens, overdekt met linnen, werden gebruikt 
voor trouw-, begrafenis- en uitgaansvervoer. 

SE VERLICHTING. 

Totdat er elektriciteit kwam in 1913 stonden er aan 
de gehele Wakkerendijk en halve Meentweg om de 40 à 
50 meter petroleum-lantaarns. Elke avond kwamen er 

2 lantaarnopstekers die al de lantaarn© »maakten 
en om ongeveer 10 uur weer uit kwame 
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DE EEKElJB EEMNESSER POLDER. 

De Semnesser polder stond vroeger bekend om de zeer 
goede kwaliteit van het hooi. Ieder jaar werd de 
polder n.l. dichtgeslibd met zeeklei van de toenmalige 
Zuiderzee en hierdoor groeide er erg goed gras, wat 
later hooi werd. . 
Het hooi werd gebracht door geheel Nederland. 
Eet gebeurde weleens dat er vee kwijt was, dat was 
weggelopen ofzo, de vinder bracht het vee dan naar 
een z.g. schutbank. Hoe langer het vee daar bleef, 
hoe meer de eigenaar moest betalen. 

Uit waren een paar verhaaltjes, vooral van het vroe
gere Eemnes, verteld door de Heer H.C.Eek. 

EEMNESSBR KISDEKDRACH1EN. 

Jammer genoeg is er van de Eemnesser klederdracht 
niets meer te zien, behalve dan op foto's en kaarten. 
Na I95O is het dragen van de dracht afgenomen, daar
voor droegen de vrouwen; 
Tenminste de welgestelde boerinnen de volgende dracht; 
als een boerenmeid aangenomen werd, dat was vroeger 
ongeveer met 13 à 14 jaar, kreeg zij de kap met gouden 
spelden en naalden. Deze droeg zij op zon- en feest
dagen. 
Ook werd wel de oorijzermuts "vierkante muts" en de 
knipmuts "pink met de horens"genoemd, gedragen. 
Als sieraden werden een bloedkoralen ketting met 
gouden slot, een gouden boot en kruis gedragen. 
Negentig procent van de vrouwen hadden het haar om 
een soort papillotjes gebonden. De jurk was meestal 
zwart of een andere donkere kleur, daaronder droeg 
zij 2 à 3 rokken, waarvan er één de baaien rok wordt 
genoemd, deze is van zeer dikke stof en de bovenste 
rok was voorzien van een krasgat, (is te vergelijken 
met een gulp). Via het krasgat kwam zij in de zak, 
waar wel eens alcoholische dranken in vervoerd werden. 
In de jurk was een zijden sjaal verwerkt met 2 à 3 
plooien aan de zijkanten, deze sjaal was altijd of 
rood of blauw gebloemd. 
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De jurk zat zeer strak om het lichaam, eronder 
droeg zij een korset, alleen was de mouw aan de 
"bovenkant iets poffend. 
De schoenen waren aan de zijkant van zwaar elastiek 
voorzien, zo konden zij erin komen.Als werkkleding 
werd een gewoon jakje met rok en een soort alpino-
petje gedragen. 
De mannen droegen op zon- en feestdagen een lakens 
pak van zeer duur zwart laken, de broek wordt wel 
"bevertiense broek genoemd, omdat deze erg stijf was. 
Om de nek werd een dun"dasje met 1 of 2 gouden 
knopen gedragen. En 'natuurlijk werd de hoge pet 
niet verbeten« 
De kinderen -jongen- droegen een seviotteblouse 
met omgeslagen kraag en das. "Verder een broek net 
over de knieën, de lange broek kwam pas als ze ouder 
waren, hieronder werden .lange zwarte kousen gedragen 
en schoenen met vier knoopjes. 
De meisjes droegen een soort zelfde jurk als de 
oudere vrouwen, alleen viel deze net over de knie, 
hieeonder werden ook zwarte lange kousen gedragen 
met een platte schoen met twee riempjes. 

KONINKLIJK JACHTRECHT IN EEMNES 

door J.Y.M.Out 

Een lange tijd hebben leden van de koninklijke 
familie in Baarn, Soest en de beide Eenmessen 
(Binnendijk en Buitendijk) jachtrecht gehad. 
Zo'n driehonderd jaar geleden, om precies te z.ijn 
op 14 september 1674» ontving Prins Willem III 
genoemde plaatsen als Hoge Heerlijkheid met alle 
rechten daaraan verbonden in eigendom. Een tweetal 
van die rechten waren het jachtrecht en het visrecht. 
Prins Willem stelde een "jagermeester* aan om toe
zicht te houden en liet een jachthuis, het midden
stuk van het huidige paleis Soestdijk, bouwen. 
Isa 1689, het jaar dat hij koning van Engeland werd, 
kwam hij nog zelden op zijn jachthuis. 
Bij zijn overlijden in 1702 viel de Heer3|j4kheia 
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