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Het costuum werd vervaardigd door Kleermaker Jan van Hees uit de 
Korte Kerkstraat. De pet was een produkt van Kledingbedrijf Vervat 
aan de Heuvelweg. Jan van de Kant maakte de klompen en het onder
goed, nl. hemd, boezeroen en blauwe onderbroek met bandjes, en de 
zwarte kousen waren het werk van Mevr. A.C. Berndsen, Kerkpad 
N.Z. 61, die ons al deze gegevens verstrekte. (Redactie). 

Na een lang verblijf te Soest, o.a. als echtgenote van Hannes de 
Bree, de melkboer, komen toch de kinderjaren steeds weer in gedachte. 
Als dochter van brugwachter Elias van IJken, denkt zij weer terug 
aan de weg naar school. 

Redactie 

EEN HERINNERING 

Eembrugge - Baarn 
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De weg naar h e t d o r p . _ . . _. , 
EEMBRuaae _ — , _ BAARN 

Je was al om de hoek, bij de pomp stond je te dralen 
En je hoefde niet eens water te halen. 
Toen ik daar was gekomen. 
Liepen jullie al achter de bomen. 
En het was bij de brede Geer, 
Ik kon niet meer. 

Jullie hoeft het niet te leren 
Want het was bij de brede Geeren, 
Het was een brede weide, 
Met een sloot aan beide zijden. 

En dan kwamen drie boompjes, met 
kleine meelappeltjes en rode koontjes. 
O ja, daar had je het witte hek, 
Dat was ook een mooie plek 
Om dan te roepen: 
Wacht op mij bij het witte hek! ! 

Of bij de drie zielen, 
Dan liep je elkaar op de hielen 
Met voor de wind en regen, 
Daar konden wij wel tegen. 

Bij Bossefijn het botenhuis, 
Daar was je in de luwte van wat struiken. 
Om daarna de bocht om te sluipen. 

Dan kwam het badhuis, helemaal van hout, 
Zomers was het open, 's-winters was het er koud. 
Maar nog even verder lopen 
Dan een schuur daar kon je turf kopen. 
En schuilen voor de regen 
Je kon er dan weer tegen. 

Dan kwam er een lange heg, 
Die moesten we rechts passeren, 
Links kon je je bezeren, 
Want daar was water en schepen en steen, 
Daarom mochten wij die kant niet heen. 

Dan kwam er nog een stuk met drie dikke bomen 
Maar dan waren we gauw bij het Tolhuisje gekomen 
Dan kon je terug kijken naar de Brug. 
Maar 's-avonds kon je pas weer terug. 

In het dorp moest je nog een eindje lopen, 
Dan was je in de school gekropen. 
Dat was onze weg naar school, 
Waar in ieder hoekje toch wat school. 

Nu zijn het lang vervlogen dagen, 
Toch kon het mij behagen. 
Als alles zo stil is om mij heen, 
Nog denken aan het verleen. xnno 1914 - 1916 
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Gelezen in de "Bilthovense Courant" 
en overgenomen met toestemming van de schrijver 

OM NOOIT TE VERGETEN 

Bilthoven - Ruim 60 jaar heeft het dak van de O.L. Vrouw-kerk aan de 
Gregoriuslaan beschutting gegeven aan een gemeenschap, die zich veel
kleurig ontwikkeld heeft, ook oecumenisch. In die lange traditie had 
de kleur paars ook eens een bijzondere waarde. Daarom een anekdote 
uit de jaren zestig, uit de oude Roomse doos. 

In het naburige Soest-Zuid gebeurde het. Als jong kapelaan was ik, 
22 jaar geleden, geplaatst bij "de eik", pastoor Ruth Lommerse ruw 
van bast maar met een hart van goud. Ik had er een hard maar goed 
leven. Onderscheid des persoons kende hij niet: of er een prinses 
kwam kijken of een boerenknecht van de Eem, maakte voor hem geen 
verschil: als je te laat kwam, kreeg je een staanplaats. 
De reeds 74-jarige fietste trouw elke dag her en der naar zijn paro
chianen, midden op de weg, met zijn pijp als enige richtingwijzer. 

Hij hoorde helemaal bij het plaatje van Soest; iedereen achtte hem 
en ging voor hem opzij. Tot een vreemde vrachtauto op de voorrangs
weg daar geen eerbied voor toonde, zijn fiets raakte, en een zwaar 
gekneusde pastoor de pastorie binnenbracht (want een ziekenwagen en 
ziekenhuis wilde hij niet): alleen zijn pijp was er goed afgekomen. 
Nu waren op de twee andere pastorieën in Soest hooggeëerde heren ge
vestigd: Mgr. Visser (oud studentenpastor in Utrecht) en Mgr. Smit 


