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Zestig jaar terug in de tijd 
 

een wandeling met Marga van Moorst (Grietje) 
 
Hoera we zijn de hele middag vrij, de juf is ziek. We mochten niet juichen van 
de zuster maar we deden het zachtjes toch. 
Mijn moeder wist wel een paar werkjes voor me, plantjes water geven op het 
kerkhof en iets halen bij Rozenberg, dus ik op pad. Wij wonen op Wakkerendijk 
nummer 34 en ik loop daarop richting Baarn. Het is warm weer en de boeren 
zijn aan het hooien, heel Eemnes ruikt ernaar, heerlijk!  
 
Het paard van Dirk Bieshaar is net in de wei gebracht en ligt op zijn rug te rol-
len, benen in de lucht. Bij de Heulsloot zwemmen veel kikkervisjes, het water 
is er helder. De geiten van Geurt Wortel staan aan de pin en als je langs loopt 
mekkeren ze tegen je. Opoe Eek veegt de stoep en maakt een praatje met mij. 
Ik zie Geurt Wortel, hij maakt buiten een wagenwiel en zegt “hamotjo” en gaat 
weer verder. Ik loop langs de boerderijen van Makker, van Valkengoed en 
Schouten, overal is het hooibouw.  
Tussen “Stadwijk” en van Valkengoed loopt een straatje dat de Pepersteeg 
heet. Twee hooiwagens met twee paarden ervoor rijden erdoor: veel hoefge-
kletter in de Pepersteeg. Dat galmt zo tussen de gebouwen. Het is druk met 
paardenwagens op de weg met vrachten hooi, bovenop liggen de knechten te 
rusten, straks moet er weer afgeladen worden. Zo ik ben bij de pastorie, in de 
keuken wordt de vaat gewassen. In de verte zie ik Annie van Antemeu, ze 
knipt de heg. Tante Bartje van Wijk gaat net weg, ze heeft twee hoedjes op, 
een witte en daarboven op nog een zwarte. Hier ga ik het Kerkpad op, bij de 
pastorie ruiken de rozen erg lekker. Het zijn er ook heel veel. De serre deuren 
staan open en ik ruik de sigarenlucht, de pastoor rust na het eten. Kee Jakkie zit 
voor het raam, de gordijntjes bewegen als ik langskom, ze zit klaar met de kof-
fie. Bij de hooiberg is het druk, de mannen zweten en roepen tegen elkaar. Ik 
zie Jan Jakkie lopen, een van Wouters, Jack de Leeuw en nog een paar onbe-
kenden. Bij de school staan de ramen open, er wordt hardop geleerd. Bij de 1e 
en 2e is er rekenen: een en een is twee. In de hoogste klas is er zangles, het 
klinkt goed. Ik passeer het klooster, er staat een ijzer bordje op de stoep met 
een oude vork dus Tinus de Toeter is langs geweest en heeft op de stoep gege-
ten. Hij heeft vast als dank getoeterd op zijn trompet.  
Op de hoek achter de kerk is een kraan daar pak ik water en loop naar het kerk-
hof. Bij de Bewaarschool staat Zuster Philothea, zij klapt in haar handen, de 
kinderen moeten naar binnen. In de groentetuin van de pastoor is Evert van 
Wegen aan het harken. Iedereen noemt hem de Tuinpater. Hij heeft een rieten 
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hoed op en veegt het zweet van zijn gezicht met een rode zakdoek en steekt 
zijn hand op. Op het kerkhof is het stil. Het ligt tussen de weilanden en je kunt 
helemaal naar Laren kijken. In de bomen fluit een merel, zo mooi! Als de plan-
ten nat zijn ga ik weer op huisreis. Het is nu stil bij de hooiberg, er wordt kof-
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fie gedronken. Over de dijk kijk ik naar de polder, ik zie veel witte zeilen op de 
Eem. De koeien liggen te herkauwen en overal zie je hooiers. Er komt een 
schip aan op de vaart, ik kan nog niet zien van wie. Bij Van IJken knipt Janet 
de rozen en Heintje doet de buitenboel, er is zoveel te zien op een vrije mid-
dag! Bij het gemeentehuis staan de ramen open, er wordt op een typemachine 
getikt. Ik ren onder de stoep door en vervolg mijn weg. Bij Hoogland ruikt het 
heerlijk naar brood. Het schip in de vaart komt nu ook dichterbij, het is Frant-
sen met een schip vol turf. J. Steenman beslaat een paard en er staan er nog 
twee te wachten. Het stinkt er naar schroeilucht. De dames Koelewijn drinken 
thee in de koepel. Bij Van Aken liggen veel bomen in de tuin, hij maakt er 
klompen van. Soms gaan we hierbij wel eens kijken. Bij Piet Wortel staat veel 
antiek en de Kerkstraat ligt er rustig bij. In de etalage van Jan Luijf staan lek-
kere dingen. Ik steek over naar Rozenberg, daar moet ik zijn. Ik heb alles goed 
onthouden: 1 pak melkwatten voor buurvrouw Rigter, 2 kalkeieren voor Buur-
gijs, 2 krijtjes voor mijzelf en vliegenvangers voor moeder. Zie zo, werkjes 
klaar en nu naar huis. De lindeboom geeft veel schaduw en er zit een kunst-
schilder, hij schildert de kerk en de Kerkstraat. Ik blijf daar even kijken. Bij 
Hendrik Luijf wordt de etalage opnieuw ingericht, er komt van alles in. Bij Jan 
van Hees staan de klompen voor de deur, er wordt weer druk geknipt, gescho-
ren, gepraat, gerookt en gelachen. Henk Raven stapt op de transportfiets om 
een grote mand boodschappen te bezorgen. Het winkeltje van Aartje Mol is 
heel oud, ze verkoopt gevulde koeken en snoep. Weer langs Dirk Bieshaar, 
daar rijden ze af en aan met hooi om het te wegen op de weegbrug. Bij Staal is 
het stil, iedereen is aan het werk. Nog even kijken bij het schip van Frantsen. 
In de haven is altijd wat te zien, ’s zomers de vissers, ’s winters de schaatsers. 
Zo, en nu naar huis.Op straat weer paardenwagens. Op zondag gaan de paarden 
voor de tentwagens om naar de kerk te gaan. Snel de boodschappen thuisbren-
gen en dan knikkeren. Zo’n middag is zo om, er is ook zoveel te beleven. Van-
avond ga ik met Jan Rigter melken en als mijn vader thuis komt gaan we zagen 
en in de tuin werken. Ik heb ook een eigen tuintje! We eten lekker buiten van-
avond en blijven tot het donker wordt onder de neusjesboom zitten. Het is vrij-
dag vandaag dan blijven kinderen wat langer op!  
Zo dit was een lange warme vrije middag, leuk dat u even met me mee liep. 
 

Marga van Moorst (Grietje) 


