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Het is 22 maart 2013. Met goede herinneringen 
aan het eerste interview over het Julialaantje ver-
heug ik me op dit tweede interview. Om half elf 
ben ik bij meneer Van den Berg. Hij zit aan tafel 
met de trefwoordenlijst voor zich: als het aan 
hem ligt, zal er niets onbesproken blijven van zijn 
herinneringen als kind en puber aan het Rijswijk 
van de jaren ’20.  
Wim van den Berg junior zit schuin achter mij. 
Alleen al zijn aanwezigheid brengt zijn vader in 
de juiste stemming. “Als hij op dreef is, loopt hij 
helemaal leeg,” vertrouwt hij mij toe. Hij zal tij-
dens het gesprek, als hij dat nodig vindt, ook vra-
gen stellen. Om die van de mijne te onderschei-       Wim van den Berg sr. is helemaal op dreef tijdens 

den, label ik ze hieronder met ‘Wim’.            het laatste interview op 12 april 2013.  
 
 
Goede morgen, meneer Van den Berg, we gaan het vandaag nogmaals hebben over 
het Julialaantje en oude vrijsters die daar aan de man probeerden te komen, maar 
ook over de petroleumjuffrouw, de koper- en blikslager, zoeaven en Kuys Witsenburg. 
We beginnen met de oude vrijsters. De dames Vermeulen en Sientje Bol, vertel daar 
eens iets over? 

‘Sientje Bol was een oude vrijster en die 
had een heel klein winkeltje met kaas en 
eieren, zeg maar met zuivelproducten. 
Die had blijkbaar wel eens behoefte aan 
intimiteit en daar kwam een politie-
agent, die wij Zoentje noemden, aan 
tegemoet. Je kon dan schuin de Julia-
laantjes in, áchter het huis van Adrie 
van der Stap.’ 
‘Ik moet u eerst dit vertellen: Adrie van 
der Stap is als koorzanger begonnen. 
Zijn woning had een achteruitgang 
precies dáár waar het Julialaantje met 

Vadesta woonde aan het begin van het Julialaantje in het huis met    dat schuine stukje begon. Hij is een be-
een klein klokhuis op een lange schoorsteen.                                      roemd zanger 
                                                                         geworden en 
zong in opera’s. Misschien werd hij daarom, op z’n Itali-
aans, Vadesta genoemd. Naderhand - hij was toen al een 
oude man - heb ik hem wel eens horen zingen. Ik kwam 
toen in de Jacobuskerk aan de Parkstraat in Den Haag en 
daar stond een goed koor. Ze vroegen hem wel eens of hij 
naar boven wilde komen. Zelf heb ik er Latijnse missen 
gezongen, onder andere van Don Lorenzo Perosi, bijvoor-
beeld het driestemmige requiem.          Het klokhuis van Vadesta  



Daarvan heb ik de baritonsolo’s gezongen. Het gebeurde wel, dat er drie lijken op een 
ochtend waren: je had er dan eentje in de Parkstraat, eentje op Voorburg en eentje aan 
de Scheveningse weg, in die kerk waar ze zo’n mooi kunstzinnig gewelf i boven het 
altaar hebben. Als beloning voor het zingen kregen wij meestal een sigaar. Naderhand 
is het meer geworden: we kregen bijvoorbeeld van het bruidspaar of van de rouwen-
den vijf gulden.’ 
 
Wim: Even terug naar Sientje Bol met die meneer Van der Stap. Hoe lag die relatie?  
‘Nee, met meneer Van der Stap was er geen relatie. Hij was op en top een heer.’ 
 
Wim: Maar wel met Zoentje, die politieman? 
‘Die politieman was nog jeugdig. Die was ook wel op amusement uit, als je begrijpt 
wat ik bedoel. Die probeerde dan, wat normaal ieder mens overkomt, contact te zoe-
ken. Dat gebeurde altijd in die Julialaantjes. Rechts was Welgelegen ..... ’ 
 
Zocht hij contact met de dames Vermeulen of met Sientje Bol? 
‘Met Sientje Bol natuurlijk: de dames Vermeulen waren al wat ouder. Zij hadden een 
héél klein kruidenierswinkeltje. Alle winkels waren toen klein, als u begrijpt wat ik 
bedoel. Tegenwoordig heb je van die grote winkels ..... ’ 
 
Waren er meerdere dames Vermeulen die niet getrouwd waren? Wim: Waren het er 
twee? Waren het zusjes? 
‘Het waren twee zussen.’ 
 
Terug naar Sientje Bol. Kunt u daar iets meer over vertellen? 
‘Ja, Sientje Bol was een heel aardige, aantrekkelijke dame. Als ik het met de ogen van 
nu bekijk, was ze de 40 al gepasseerd. Die had wel eens communicatie, met woorden 
wel te verstaan, met Zoentje. Dat was een héél jonge politieagent. Die heeft gezoend 
met Sientje Bol. Ik heb het met eigen ogen gezien.’ 
 
Genoeg over de oude vrijsters. Wat kunt u zich van De Woninkjes herinneren?  

‘Eerst was dat een grote boerderij. 
Daar hebben ze meerdere woningen 
van gemaakt. De familie Peet woonde 
er. Maar ook Piet Weesie, een broer 
van mijn moeder. Feitelijk heette hij 
Vayssier, want wij komen uit Frank-
rijk. De voorouders van mijn moeders 
kant zijn meegekomen met Napoleon, 
die kleine generaal. Als je zo’n 
vreemde naam had en je kwam je mel-  

De Woninkjes           den aan het gemeentehuis - daar zaten 
                                                                            ook niet de snuggersten - dan vond 
men dat Vayssier te moeilijk en doopte men het om in Weesie c.q Wiesie. Oom Piet 
was brievenbesteller hier in Rijswijk. Naderhand is hij overgeplaatst naar Breda. Dat 
had een reden, maar daar laat ik me niet over uit. Maar ik zag hem regelmatig.’ 
 



Wim: Dat van Weesie staat allemaal in de stamboom. Wat weet u over de familie Peet 
te vertellen? 
‘Peet was arbeider. Je had vroeger losse arbeidskrachten. Hij had een aantal kinderen 
en hij had ook een tuin. Zie je daar dat prieeltje (meneer Van den Berg wijst naar een schilde-
rij aan de muur)? Hij had daar een stuk grond. Die huisjes daar, die tot woningen omge-
bouwde oude boerderij, zijn stallen geweest en die hebben ze verbouwd tot arbei-
derswoninkjes.’ 
‘Ik weet nog dat Peet een zoon had die als leerling-monteur bij Asselbergs aan de 
Kerklaan werkte. En die garage is vroeger de stalhouderij geweest van Jan Sonius. 
Die zoon is er een volledige monteur geworden daar bij die Asselbergs.’  
‘De mensen die in De Woninkjes woonden, ook in de kleine, hadden allemaal een 
tuintje aan de voorkant. Daarin kweekten ze aardappelen en groenten voor de dage-
lijkse kost.’ 
‘En dan had je er eentje die op een buitenplaats werkte, die van Von Fisenne. Als bij-
verdienste verkocht ie mos. Hij stal dat, nam het mee van de buitenplaats en verkocht 
het aan de bloemenwinkel van Verlaan in de Herenstraat. Hij had nóg een bijverdien-
ste: het slachten van kippen en konijnen. Als wij dan een konijn hadden voor de 
slacht, dan zeiden we: “Jan .....” en dan zei hij: “O, geef maar hier.” Dan pakte hij ze 
bij de achterpoten en sloeg ze aan de achterkant van de hals, zo achter hun oren, dood. 
Dan stroopte hij ze, maar dat velletje hield hij. Dat leverde tien of vijftien cent op.’ 
 
Dat was de familie Peet en Jan huppeldepup. Maar u noemde nog een familie. 
‘Ja, meneer De Kroon. Hij was eerst frater in een klooster. Zoals ik gehoord heb van 
een zoon, was hij een héél gelovig mens. Maar die man had lichamelijke behoeften. 
Er was een prior en die had een verre kijk. Hij zei: “Meneer De Kroon, dat zal u uw 
hele leven blijven houden, omdat u geen zaadlozing hebt.” Die prior had het goed ge-
zien, want hij zei: “Het zou het beste wezen als je een vrouwtje op de kop tikt. Anders 
raak je je hoofdpijn en andere klachten niet kwijt.” Goed, hij is in één van die huisjes 
terechtgekomen.  
Maar die man, en dat bedoel ik tussen aanhalingstekens, bad de mensen de hemel in 
en kreeg daar een kleinigheid voor. Vroeger had je doodbidders, geen geestelijken, 
want hij was frater geweest, die de laatste drie, vier nachten, als er tekenen waren dat 
een persoon zou gaan overlijden, bij de stervende gingen zitten om te bidden. De fa-
milie kon dan gewoon naar bed gaan.’ 
 
Ik zou nu graag een ander onderwerp aan willen snijden. Het Driecentenlaantje, daar 
hebben we het nog niet over gehad. 
‘Het Driecentenlaantje. Daar heeft vroeger, héél vroe-
ger, van de oud-katholieken nog de Jansenistenkerk 
gestaan. Ik zou naar de grote school gaan, dus ik was 
tussen de zes en zeven jaar. Op de een of andere ma-
nier had ik vernomen dat daar nog resten waren van de 
Jansenistenkerk. Ik ben er gaan kijken en zag daar een 
stukje van het tabernakel en de offertafel, zeg maar  
van het altaar. En de rest was verruïneerd. Er stond 
niets meer van de kerk. Maar ik heb geen brokstukken    Zoals het vroegere Driecentenlaantje er nú 

meegenomen.’                                              uitziet. 



‘Er moet nog een foto in één van mijn albums zitten. In 1922 heb ik dus de schamele 
resten van dat tabernakel, waarin Ons Heer werd bewaard, en de offertafel gezien. 
Want vroeger keken we tegen de rug van de kapelaan aan, maar tegenwoordig is het 
vis à vis.’ 
 
We sluiten het Julialaantje nu af, figuurlijk natuurlijk, en gaan naar de overige on-
derwerpen van uw lijstje. Het lijkt me interessant om met de kalkovens te beginnen.  

‘Ja, de kalkovens. Voorbij Visbach aan 
het Jaagpad - u weet wel van de vorige 
keer, van die houtzagerij en de boom-
stammen - stonden drie kleine kalkoven-
tjes. Daar werden schelpen vermalen tot 
poeder. Dat werd dan als bouwmateriaal 
gebruikt. Er werd een vuurtje onder ge-
stookt. Het was voor ons kwajongens een 
heel eind lopen, natuurlijk, en dan 
schreeuwden we ook: “Hu, hu, hij is weer  

De kalkovens aan het Jaagpad anno 1920                                        een vuurtje aan het stoken.” Nou, dat heb 
                                                                       ik nog meegemaakt. U moet goed begrij-
pen, dat je in die tijd niet veel te doen had als kind.’ 
‘Ik kreeg voor mijn vakantie een fietswiel zonder spaken en daarmee kon ik de hele 
augustusmaand hoepelen. Ik had wel vriendjes met een gladde hoepel, geen oud 
fietswiel dus, maar ik kreeg zo’n fietswiel.’ 
‘Aan het eind van augustus was het Oranjefeest in het Huis te Hoornpark. De school-
kinderen mochten daar kleine wedstrijdjes doen: zaklopen, touwtjespringen enzo-
voort. Er werden kleine versnaperingen gegeven: als je bijvoorbeeld met zaklopen 
nummer 1 was, kreeg je een nogablok.’ 
 
Op dat Oranjefeest werden ook hoepelwedstrijden gehouden? 
‘Nee, dat deden we onder elkaar. Wat wij ook deden was pinkelen. Weet u wat dat 
is?’ 
 
Nee, leg maar uit. 
‘Bij pinkelen ii had je een plankje onder je neus. Dan lagen er op de put - ik bedoel de 
vierkante putten in de straat - pinkels. Die waren híer puntig en dáár puntig (meneer 
Van den Berg bedoelt stokjes die aan de uiteinden gepunt waren en geeft dat met gebaren aan). “Ja!” 
riepen ze en dan moest je dat onder je neus loslaten. Dan kwam die pinkel - een soort 
nogablok was dat - naar boven toe en als je hem pakte had je gewonnen. Je werd met 
niks zoet gehouden.’ 
‘Hinken, je had op straat van die vierkanten of ruiten getekend met krijt. Als je wat 
ouder was, 7 of 8 jaar, mocht je uiteindelijk op één been hinken. Als je pas begon met 
hinken, deed je dat natuurlijk met twee benen. Maar als je bedreven erin werd, mocht 
je met één been. Je had ook nog een aparte klasse en dan mocht je blindelings hinken. 
Ja, sommigen begrijpen het niet.’ 
 
Wim: U ziet het nog steeds voor u. 
‘Ja, met niks werd je beziggehouden.’ 



Wim: De vorige keer heeft u mij wat verteld over de petroleumjuffrouw, de water- en 
vuurbaas, de koper- en blikslager. Die onderwerpen zijn boeiend voor lezers. Die pe-
troleumjuffrouw bijvoorbeeld. 
‘Mag ik dat vertellen?’ 
 
Ja graag! 
‘Dat was een juffrouw die, zoals zoveel vrouwen, een schortzak had. Dat was een 
stoffen zak, die ze onder haar rok voor d’r apparatuur had hangen. Dat mens verkocht 
petroleum. Als ik van mijn moeder twee of drie liter petroleum moest kopen, dan zei 
ze: “Wimpie, je krijgt van mij warme olienootjes.” Die zaten in die zak voor haar he-
mel en aarde, als je begrijpt wat ik bedoel.’ 
‘Zij had een hondenkar. Haar hond liep in een soort tuigje met een beugel. Die liep 
onder een gebogen as waar hij in paste, dus niet zo recht. De wielen zaten wel recht 
aan die assen, maar die rondingen konden vrij bewegen.’  
‘Dan zei ze: “O Wimpie,  jij had twee liter.” “Nee buurvrouwtje, drie liter.” “O ja.” 
Dan dook ze weer in haar flamoeszak en dan kreeg je warme olienootjes. Ja meneer, 
je kunt het niet geloven, maar met de meest eenvoudige dingen werd je beziggehou-
den.’ 
‘Toen kwam ik op het zangkoor, omdat ik een aardige stem had, en dan gingen we 
eens per jaar potverteren. We betaalden aan het jongenskoor vijftien centen per week 
en dan gingen we naar de Duivelsberg. Dat was het Drielandenpunt bij Vaals. We wa-
ren dan zogenaamd in Duitsland geweest. Nou, dat was wat! Je kreeg van te voren een 
annonce gestuurd van de dirigent van het jongenskoor. Uit bezuiniging nam de leider 
twee flessen limonadesiroop mee. Hij had ook voor een emmer gezorgd en als we dan 
ver in het land waren, vroeg hij ergens bij een gezin: “Heeft u een emmertje water 
voor ons?” Dan gooide hij die siroop erin - we moesten allemaal een glas meenemen 
als we op reis gingen - en dan mochten we om de beurt ..... Ja meneer, het was niet 
anders. Toen wij voor het eerst meegingen naar de Duivelsberg, konden we de andere 
dag en weken daarna nog opscheppen: “Já, ik ben in Duitsland geweest!” Maar het 
was gewoon het Drielandenpunt.’ 
 
Ik ga even naar de koper- en blikslager. 
‘U kent de Herenstraat. Daar op een hoek is een zaakje waar je ansichtkaarten kan 
kopen en loterijbriefjes. Vroeger, ík heb het niet meer meegemaakt, zat daar mijn 
grootvader als koper- en blikslager. Ik kan me nog herinneren, dat de meeste, ik mag 
wel zeggen alle, winkels een achteruitgang hadden, zodat de mensen bij hun werk-
plaats konden komen.’ 
‘Mijn opa is ook pauselijk zoeaaf geweest. Hij heeft Garibaldi ontmoet in Italië. Dat 
was een progressief iemand. Daar is mijn grootvader, Vayssier dus, soldaat geweest. 
Omdat er van de week een nieuwe paus is gekozen iii ..... ’ 
 
De zoeaven vochten toch tégen Garibaldi? 
‘Ja, tegen Garibaldi. Dat was een recalcitrante man, zoals ook Jezus een recalcitrant 
iemand was. Want kijk, in de dagen van Jezus had je schriftgeleerden en Jezus als 
twaalfjarige was al een progressief mannetje en die ging die schriftgeleerden van ka-
toen geven.’ 
 



Wim: Papa, we gaan weer even terug voor het verhaal, want de Bijbel kennen we wel. 
Het gaat om wat u heeft meegemaakt, onder andere met de water- en vuurbaas. Zat 
die ook in de Herenstraat? 
‘Nee, die zat in de Schoolstraat. Zal ik je vertellen, die bracht tonnetjes water. Zo’n 
tonnetje kostte vijf cent. Maar de vrouwen hadden allemaal grote gezinnen, dus mijn 
moedertje ook, en die begonnen dan ’s maandagsmorgens om 04.00 uur aan de was.’ 
 
En dan gebruikte ze water uit dat tonnetje? 
‘Ja, uit dat tonnetje. Dat bracht Arie van der Horst, de water- en vuurbaas. En dat was 
in principe een heel zuinige man, want die kinderen van hem hebben allemaal kunnen 
studeren. Hij deed ook heel veel aan de oude huisjes, want in de Torenstraat en de 
Schoolstraat had je piepkleine huisjes en die moesten wel eens een nieuw bintje of 
zoiets hebben en dat deed Arie van der Horst zelf.’ 
 
O.K., een nieuw bintje erin. Maar nu even terug naar de water- en vuurbaas. We heb-
ben het over tonnetjes water gehad, want er was geen waterleiding. En nú de vuur-
baas. 
‘Mevrouw Van der Horst was een getrouwde vrouw en had een groot aantal kinderen 
en die moesten gevoed worden. Als bijverdienste verkocht ze brandstof: kolen, slof-
fen, turf, maar ook snoep voor een halfje. Dat lag op een blad iv en dan kwam je met 
een halfje ..... ’ 
 
Een halve cent? 
‘Ja, een halve cent. Je mocht dan snoep uitzoeken, een toffeetje bijvoorbeeld. Maar ze 
had ze ook van een cent. Dat lag op een ander blad en dan had je er nog een: dat was 
de zogenaamde gelukstoffeeplank. Snaken, noemden we dat. v Er zat dan één toffee 
bij en daar zat een dubbeltje in verpakt. Die hadden ze natuurlijk omgedraaid, zodat je 
het niet kon zien.’ 
‘Moet je nagaan: we kregen op zondag drie cent voor de kerk. Daar probeerde je een 
cent van te pikken en dan ging je naar mevrouwVan der Horst om te snaken. Dan zei 
je tegen haar: “Kan ik eerst voor een halfje .... “ Ja, maar je hebt toch een cent?” Nou, 
dan moest je die cent besteden.’ 
‘Als het zomerdag was, reden de ijsmannetjes. Voor drie cent had je al een ijsje. Maar 
je dorst niet de straat in te gaan waar de ijsman stond, want dan zeiden ze: “Potverdo-
rie, die Wim van den Berg die heeft drie cent gebruikt. Dat zullen we tegen zijn moe-
der zeggen.” Zo ging dat.’ 
 
Een ander onderwerp: Kuys Witsenburg, wat kunt u daar over vertellen? 
‘Dat was een gelegenheid waar je je paard kon stallen, je kon er eten en drinken. Wat 
ze nu vertegenwoordigers noemen, waren vroeger reizigers met handel. Die gingen in 
Kuys Witsenburg slapen, eten en drinken.’ 
‘In mijn tijd werd er ook al ruimte vrijgemaakt voor de stayersmotoren die op de  
Rijswijkse wielerbaan reden. Die stalden hun motoren in de vroegere paardenstal. De 
wielrenners, de stayers achter de motor, die crosten door heel Europa. Die kwamen 
ook bij Witsenburg.’ 
‘En het was een spuugplekje. Als je niets te doen had, ging je naar Witsenburg. Niet 
om consumpties te gebruiken, maar om te praten. Het was een pleisterplaats. Daar heb 
ik ook zes koninklijke begrafenissen voorbij zien gaan.’ 
 



Zes koninklijke begrafenissen. Van wie bijvoorbeeld? 
‘Van koningin Emma, Prins Hendrik ..... Dat heb ik allemaal meegemaakt. Mensen 
probeerden altijd wat bij te verdienen. Dan moest wél het getij meewerken, als u be-
grijpt wat ik bedoel. Zo was er een keer iemand die warme ballen gehakt had ge-
maakt. Maar het was toen zó heet, dat hij geen bal verkocht. De kinderen van die man 
zeiden: “We hebben van onze vader de hele week gehaktballen moeten eten.” Want 
hij had er maar drie verkocht.’ 
 
Hij raakte ze dus niet kwijt? 
‘Nee. Vroeger had je ook schreeuwers met een handkar met handel, sinaasappelen of 
bloemkool. Die riepen: “Mooie bloemkool! Voor maar vijf cent!” En in de winter ver-
kocht zo’n handelaar sloffen om te branden. Hij riep dan: “Acht sloffen voor een 
dubbeltje!” Dan kwam er een ander achteraan: “Negen sloffen voor een dubbeltje!” 
 
Meneer van den Berg, ik zie op uw 
lijstje Pax Intrantibus staan: wat weet u 
zich van dat gebouw nog te 
herinneren? 
‘Ik heb het zien bouwen. Het oude pa-
tronaatsgebouw stond daar. Dat was 
feitelijk een oude villa. Die hebben ze 
gesloopt. Op diezelfde plek hebben ze 
Pax Intrantibus gecreëerd, met een to-
neelzaal. Ik was vaak in de buurt, want 
de jongensschool stond ernaast. Als je 
aangenomen vi werd - je was dan 6 of        Pax Intrantibus in 1966 
7 jaar - ging je naar de grote school.’ 

 
Als u naar Pax Intrantibus ging, was dat dan  
bijvoorbeeld voor een toneelvoorstelling? 
‘Ja, voor een toneelvoorstelling. Maar er was 
ook gelegenheid om via de toneelzaal de leslo-
kalen te bezichtigen. Want er zaten ook school-
klassen in Pax Intrantibus. Daar werd een soort 
voortgezet onderwijs gegeven. vii  
 
Kunt u zich nog een toneelstuk herinneren? 
‘Nou, men had het plan opgevat een toneelstuk 

De toneelzaal van Pax Intrantibus in 1975                         uit te voeren en dat heette ‘Elias weet het be- 
                                                             ter’. Maar toen brak de oorlog uit. Dat werd 
                                                             toen gecanceld.’ 
 
Geen toneel tijdens de oorlog? 
‘Nee. Wel hebben we er drie jaar, onder leiding van Henri ter Hall, revues gegeven. 
De toneelzaal was daar geschikt voor.’ 
 



U zegt ‘we’: wat was uw rol in die revues? 
‘Nou, dat zal ik u vertellen. Tijdens een generale repetitie werden de medewerkers 
door Ter Hall en nog een paar toneeldeskundigen beluisterd. Dat was op vrijdagavond 
en de jongeman die een lied zou zingen over geld en over de politiek van de bewinds-
lieden, kreeg plotseling van Henri ter Hall te horen: “Speetjens, daar heb je geen kwa-
liteit genoeg voor. Ik adviseer je om de heer W.G. van den Berg het te laten zingen.”  
Op zondagavond moest ik dus optreden. Ik zal u een indruk geven (meneer Van den Berg be-

gint te zingen): “Ik kom bij de ministers, Colijn en Oud. Toch word ik ieder jaar ge-
schoond door de fiscus, zodat ik geen rooie cent overhoud. Paling, paling, fijne grote 
paling. Paling, paling. Koop bij mij mooie waar.” Dat eh ..... 
 
Wim: Ja, geweldig, hij weet het allemaal nog. Perfect. Helemaal goed, pa. 
Ik: En dat zong u? 
‘Ja, en dan kreeg je nog wel een luid applaus.’ 
 
U moest het lied in twee dagen van buiten leren. Kostte dat geen moeite? 
‘Nee, want ik was lid van het jongenskoor. Daar had je Joop Peet, dat was de organist, 
en die heeft er extra uurtjes eraan gespendeerd om de liedjes er bij mij ingepompt te 
krijgen. Zodoende heb ik ze kunnen zingen.’ 
 
U zegt: “Ik was lid van het jongenskoor.” Dan kon u nog niet zo oud geweest zijn. 
‘Nee, maar omdat ik bij het jongenszangkoor zat, wisten ze wel dat ik de bekwaam-
heid had om het lied in twee dagen in mijn hoofd te hebben. Ja, en het is succesvol 
geweest. Ik zal proberen om eh ..... (meneer Van den Berg begint weer te zingen): “Dat moet je 
snappen, dat is het slagwoord nu. Je lacht om de grappen, de clou van de revue. Maar 
ook in het leven komt het op begrijpen aan. Nou door je tranen heen die kunst moet je 
verstaan.” Dat moest ik er allemaal inpompen.’ 
 
Bent u bij de revue gebleven? 
‘Nee, want door het uitbreken van de oorlog werd het onmogelijk gemaakt. Er zaten 
allemaal hatelijke Witzen of grappen in de revues tegen de Duitsers. Alles werd ge-
canceld.’ 
 
Weet u hoe het verder gegaan is met Henri ter Hall?  
‘Ja, toen de oorlog uitbrak was Ter Hall al ver over wat we nu de pensioengerechtigde 
leeftijd noemen heen. Ik weet nog dat ie op de Haagweg woonde. Ook in Leeuwen-
daal heeft hij gewoond. En aan de Nassaukade. Daar had ie een groot en weelderig 
huis, met aan de buitenkant een mooi gazon en een tuin. Hij had een eigen invaart 
vanaf de Vliet. Ja, het was een autoriteit, Henri ter Hall.’ 
 
Heeft u hem persoonlijk gekend? 
‘Dat niet, maar hij kende mij natuurlijk wel, omdat hij mijn geluid had gehoord en ik 
à bout portant binnen twee dagen die verschillende liedjes in mijn hoofd moest stam-
pen. Ja, zo kende hij mij. Voor de rest was het een autoriteit. Je had vroeger de Henri 
ter Hallrevue én de Bouwmeesterrevue.’ 
 
Louis Bouwmeester? 
‘Ja. Toen Louis Bouwmeester overleed heeft mevrouw Bouwmeester-Zandbergen - 
zo heette zijn vrouw - de revues voortgezet. Maar ja, toen was ik al weer vijf jaar ou-
der geworden, dus kwam je op de leeftijd dat je naar meisjes ging kijken.’ 



Op uw lijstje met te bespreken onderwerpen stond ook ‘oude hoofddeksels’. Wat weet 
u daar over te vertellen? 
‘Bloemkolen bijvoorbeeld, hoofddeksels van stro. Dat waren zomerhoeden. Vooral de 
zonen van middenstanders droegen die. Zo werd er een zekere ruimte tussen iemand 
die werkte en de middenstand gecreëerd.’ 
‘Mannen die in de bouwerij werkten droegen die hoeden ook, níet op hun werk, maar 
alleen op zon- en feestdagen.’ 
 
Waren er nog andere typen hoofddeksels? 
‘Iedereen had iets op zijn hoofd. De hoofddeksels verschilden naargelang je geklas-
seerd werd via je werkzaamheden. En een stapje verder gingen de garibaldi’s. viii Dat 
waren halfronde hoofddeksels en die droeg men op zondag en bij feestelijke gelegen-
heden. U weet dat Garibaldi een Italiaanse politicus was. Omdat het een gladdekker 
was, hebben de mensen die hoed ‘garibaldi’ genoemd, eigenlijk een scheldnaam. Dat 
is spontaan uit de volksmond ontstaan, zoals ook ‘bloemkolen’ uit de volksmond is 
ontstaan. En dan had je de gewone petten. Er is ook een periode geweest dat er klotjes 
ix gedragen werden. Dat waren stoffen alpinopetten.’ 
 
Wim: Papa, wat droegen de dames in die tijd?  
‘Hoeden. Vrouwen waren verplicht een hoed of een andere hoofdbedekking te dragen 
als ze naar de kerk gingen. Je had daar de vrouwenbeuk én de mannenbeuk, gesepa-
reerd dus.’ 
 
Wat voor hoed droeg u? 
‘Nou ..... (meneer Van den Berg draait zich om en trekt in het meubel achter hem een lade open)’ 
 
Wim: Zoek je die foto met je moeder dat je loopt te wandelen? ..... O, wat krijgen we 
nou! 
‘Dat is nog een hoedje van mij.’ 
 
Zet hem eens op? (meneer Van den Berg zet het hoedje op zijn hoofd) 
Wim: Die is toch van latere tijd? 
‘Ja, dan twijfelde je tussen pet en bloemkool en als je al wat geld verdiende, dan was 
je in de gelegenheid een hoedje te kopen.’ 
 
Wim: Een mooie demonstratie, pa. 
Ik: Nu een heel ander verhaal: politieman Brederode. 
‘Als er een uitvaart was liep Brederode voor de stoet met getrokken sabel. Of je nou 
rijk of arm was, een eenvoudig of een belangrijk mens, hij deed het bij iedereen, wát 
je ook was, katholiek, hervormd of gereformeerd. Dat was schijnbaar dorpsgewijs ge-
groeid en gecreëerd. Ik zie hem nog voor zo’n stoet lopen. Zó hield hij de sabel (meneer 

Van den Berg doet het voor). Als de begrafenisstoet in de kerk was, liep ie met de sabel in de 
schede naar buiten en dan was hij weer een gewone man.’ 
 
We gaan het nu hebben over Bram Kloor! 
‘Bram Kloor. Nou, dat was een populaire persoonlijkheid. Men zei, dat hij een bui-
tenechtelijk kind van koning Willem III was. Die had een meisje op Welgelegen zit-
ten en de mannen die daar werkten verklaarden, dat Bram Kloor één van de bui-
tenechtelijke kinderen van Willem III was. Dat werd door de mensen van het dorp 
verteld: “Jawel, Bram Kloor is een buiten de echt geboren kind van Willem III.”  



Dat vertelden wij ook weer verder. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat ik 
er niet bij gestaan heb toen het kunststuk werd vertoond.’ 
 
Hoe zag Bram Kloor eruit? Kan u hem beschrijven? 
‘Nou, het was een uit de kluiten gewassen kerel. Ik zal u iets laten zien (meneer Van den 

Berg pakt een pen en een stuk papier en begint te tekenen). Kijk, hier heb je een fiets. Er zat dan zo’n 
stepje bij de as van het achterwiel, een soort opstapje Hij stapte niet gewoon op de 
fiets, nee, hij stapte eerst op dat stepje bij die as.’ 
‘Ja, nu moet ik u toch iets ondeugends vertellen. Die fietsen van vroeger waren heel 
oude fietsen, niet zo modern als nu, en daar hadden ze zadeldekjes op van zeil of van 
stof. Die waren bedoeld om het zadel droog te houden als het regende. Toen Bram 
Kloor een keer bij de slokjesbaas x zat, hebben wij - ik niet alleen, maar wij, opge-
schoten jongens van 12 à 13 jaar - spelden onder dat zadeldekje gedaan (zoon Wim lacht 

hartelijk) en de kwestie was, dat ie enorm kon vloeken als ie dan met z’n kloten op dat 
zadel ging zitten.’ 
 
Wim: Heerlijk! 
Ik: Waarom deden jullie dat? Had je een hekel aan Bram Kloor? 
‘Nee, omdat ie dan zo kon uitpakken: “Godver, God zal je .....!” Dat vonden we leuk. 
We zeiden dan: “We hebben Bram Kloor weer eens te pakken gehad!” 
 
Wat deed hij bij de slokjesbaas? 
‘Drinken natuurlijk! Wat dacht u! Bij 
Charles Holtkamp kwamen ook de zon-
dagsdrinkers. Die waren dan naar de 
hoogmis geweest en wilden na de kerk 
graag een borreltje naar achteren slaan. 
Daar was ook een oom van mij bij, een 
deurophanger, maar die wilde het voor 
zijn vrouw niet weten.’ 
‘Beneden bij Charles had je een 
gangetje en daar konden ze plassen. 
Dat gangetje liep langs het café. De he-
ren moesten om 13.00 uur thuis zijn 
vanwege het warme eten op zondag en 
dan moesten nog eventjes ..... nou ja, 
als ma maar niet met de mattenklopper 
klaar stond thuis en hen verwelkomde 
met: “Zo heb je weer gezopen. Je moet 
meteen thuiskomen als de kerk uit is!” 
Dat waren dus de stiekeme zuipers. Die 
waren niet dronken, hoor, twee of drie          
neutjes namen ze dan.          Café ‘In de Dertien Zwitserse Kantons’ van Charles ‘de slokjes- 
               baas’ op het adres Torenstraat 35         
  
Was Bram Kloor ook een zondagsdrinker? 
‘Ja, hij kwam er elke zondag. Het waren beschaafde, nette mensen die daar kwamen, 
hardwerkende vaklieden. Die waren dan even onder moeders dwang weg, konden hun 
mond open doen in het café en meteen hun plasje plegen.’ 
 



Ging u ook wel eens wat drinken bij Charles de slokjesbaas? 
‘Nee. Je had naast Kuys Witzenburg een café: La Confiance. ‘Het vertrouwen’ bete-
kent dat. En daar kwamen jongens van zo’n zeventien of achttien jaar. Ook wie in mi-
litaire dienst moest kwam daar.’ 
 
Dus eigenlijk een jongerencafé? 
‘Ja, in zekere zin een jongerencafé, maar niet zoals tegenwoordig.’ 
 
Dat begrijp ik. 
‘En in dat café La Confiance kwamen ook vier kaarters samen. Dat waren tuinbazen. 
Je had hier buitenplaatsen en die hadden een tuinbaas met een of twee knechts. Die 
tuinbazen vormden een apart clubje dat ’s zondags ná de kerk in dat café kwam. Ze 
speelden dan iets dat op klaverjassen leek.’ 
‘Dat liep wel eens uit de hand en dan kwamen die vrouwen wel eens naar het café toe 
en die zeiden boos: “Ben je nou besodemieterd! Het is tijd om te eten! Nou zit je hier 
nog te ..... kruisjassen.” Nou weet ik het weer: geen klaverjassen, maar kruisjassen 
was dat.’ 
‘Een apart clubje van tuinbazen dus, uit allerlei gezindten. En de tuinbaasknechten 
hoefden niet te prakkiseren om te komen kruisjassen, want toen was er tussen baas en 
knecht nog standsverschil.’ 
 
We gaan naar Toon de deurophanger. 
Wim: De broer van je moeder. 
‘Ome Toon, dat was een deurophanger. Hij werkte met een maatje. Die fitsen en 
scharnieren vroegen om speciale vaklui. Nu had die ome Toon - ik was een jaar of 12, 
13 - een radio gekocht. Dat was wat in die tijd, want het waren de allereerste radio’s.  
Met spoelen aan de buitenkant. En via de radio werden voor het eerst de voetbalinter-
lands verslagen door Han Hollander. Daar wilde ik graag naar komen luisteren. In de 
loop van de week ging ik al bij zijn vrouw, tante Cato,  vragen: “Zou ik zondag bij 
ome Toon naar de radio mogen komen luisteren, want er wordt een voetbalverslag 
gegeven.” En dan zei mijn tante Cato: “Als je nou slim bent, Wimpie, dan breng je 
een sigaartje mee voor ome Toon (Wim en ik  lachen er smakelijk om), want de liefde kan niet 
van een kant komen.” Ja, en dan zat je gespannen te luisteren. Hij had natuurlijk ook 
kinderen, maar die moesten stil zijn.’ 
‘De radiodistributie ontstond toen en dat kostte twee kwartjes in de week. Dat was 
toen heel wat geld. Dus eer dat bij ons in huis kwam ..... U moet wel bedenken, dat 
mijn ouders ongeveer dertig jaar waren toen ze trouwden. Dat kwam door de omstan-
digheden, want mijn vader die had aandelen gekocht van de Russische spoorwegen 
..... ’ 
 
Wim: Dat staat al in het verslag van het vorige interview, papa. 
Ik: Even terug naar die radio en de radiodistributie. Wat kunt u daar nog meer over 
vertellen? 
‘Dat kostte dus twee kwartjes in de week. Elektriciteit was een unicum in die tijd, ook 
al hadden we in het dorp het elektriciteitsbedrijf van Breebaart. En nu schiet me in-
eens iets moois te binnen: er kwamen ook wel eens mensen bij de gewone werkman 
en -vrouw langs, colporteurs waren dat. Die probeerden iets te slijten: een stofzuiger, 
een naaimachine of iets dergelijks. Toen was er een vrouw bij ons in de straat en die 
had tegen zo’n colporteur gezegd: “Nou, kom dan maar met zo’n ding.” Komt die 
man met dat stofzuigerapparaat en zegt: “Waar is de stekker?”  



Zegt dat mens: “We hebben geen elektriciteit.” (Wim grinnikt) Dus ..... (meneer Van den Berg geniet 

zichtbaar van deze anekdote) die man kon niet leveren, want ze had geen stroom. We hadden 
nog gaslicht met gaskousjes.’ 
 
Wim: Prachtig! 
Ik: Even terug naar de Charles de slokjesbaas. Ik hoorde dat zijn zoon al heel vroeg 
overleden is. 
‘Die is in 1944 overleden in Berlijn, in het ziekenhuis Berlin-Büch. Dat was heel erg. 
Hij was 17 of 18 jaar en toen zat hij al in het eerste van KRVC, later Vredenburch. 
Een veelbelovende voetballer dus, maar ja, hij werd zo maar van de straat geplukt en, 
hup, naar Duitsland gedeporteerd voor de Arbeitseinsatz. Dat heeft u niet meege-
maakt, natuurlijk, maar dat was verschrikkelijk.’  
‘Daar kwam hij in een soort van steengroeve terecht en moest er stenen van wel vijf-
tig kilo met z’n uitgemergelde lichaam over een heuvelachtige terrein sjouwen. Hij is 
gewoon bezweken aan die ondraaglijke werkzaamheden en een tekort aan voedsel. 
Hij was hier begraven, maar is naderhand herbegraven op het ereveld te Loenen.’ 
 

Ik ga weer op een ander 
onderwerp over: drink-
gelegenheid ’t Molentje. 
‘’t Molentje lag aan de Vliet 
en daar kon je roeiboten hu-
ren en je kon er bier of li-
monade drinken. De molen 
die er stond was grotendeels 
afgebroken. Wacht even, ik 
moet even zoeken naar dat 
melodietje (meneer Van den Berg 

denkt diep na en begint te zingen): 
“Daar bij die molen, die 
oude molen. Die mooie 
molen bij Rijswijk aan de 
Vliet. (half zingend half sprekend) En 
het is nu een klomp van 
steen.” Wat ervan over was 
diende nu als een opslag-
plaats voor het graan van 
een meelfabriek uit Voor-
burg. Ja, dat heb ik nog 
meegemaakt.’ Ik kwam daar 
omdat een familielid van 
buiten Rijswijk tegen mij 
zei: “Nou Wimpie, ga jij 
ook maar mee naar ’t 

Molentje.” En toen heb ik de indruk gekregen, dat het daar een heel nette gelegenheid 
was.’ 
 
Heeft u daar wel eens geroeid? 
‘Ik? Nee, want dat was voor de beter gesitueerden. En daar hoorden wij, zei men toen, 
niet bij.’ 



 
U hoorde eerder bij Charles de slokjesbaas of bij La Confiance. 
‘Ja, La Confiance. Daar kon je een kleintje pils bestellen. Dat noemden ze een lampie. 
Het kostte twaalf cent. Een grote pils kostte achttien cent. Als Leentje van Veen bin-
nenkwam, dan wist de slokjesbaas al, dat ie een lampie moest hebben. Die vroeg niet 
eens: “Moet je een grote of een kleine pils?” Nee, er werd meteen een lampie voor 
hem neergezet.’ 
 
Wie was Leentje van Veen? 
‘Je had een kolenhandel aan de Delftweg, Sablerolle, en daar werkte Leentje. Het was 
een hele nette jongen. Kolen die besteld waren bracht hij bij de mensen. En als ie ’s 
zaterdags gewassen en verschoond was, dan kon hij ’s zondags eventjes naar La Con-
fiance. Dan zeiden ze: “O, daar komt Leen. Een lampie!”  
 
(Ik kijk op mijn papier en zie dat al mijn steekwoorden aan bod zijn geweest.) Ik denk, dat we er doorheen zijn. 
Wim: Papa, heeft u nog dingen op papier staan die we nog niet besproken hebben? 
Noem eens wat je daar nog hebt staan? 
‘Ja, tientallen onderwerpen.’ 
 
Wim: Noem er eens drie? 
‘(Meneer Van den Berg kijkt op zijn lijstje met trefwoorden) Ja kijk, mijn opoe had een glinsterend 
hoofddeksel dat piramidaal uitliep en een schouderdoek. En natuurlijk héél lange rok-
ken. Al die dames - we hebben het de vorige keer over die petroleumdame gehad - 
hadden rokzakken. Daar zat hun zakdoek in, maar ook eau de cologne. Die rokzakken 
droegen ze onder hun rok. Die hoefden ze niet op te tillen, want er zat een gleuf in die 
rok. Maar die rokzak hing ..... ’ 
 
Wim: Ja, ja ..... 
‘..... voor d’r je-weet-wel ..... 
 
Voor d’r poes ..... 
‘..... als u dat zo zou willen noemen.’ 
 
Hadden ze nog geen handtasjes? 
‘Nee, als die mensen naar de stad gingen om boodschappen te doen, namen ze een 
karbies mee. Maar ja, daar kwam praktisch niemand: nee, Den Haag, dat was besmet. 
Je ging naar de hel als je het waagde om naar Den Haag te gaan! Ja meneer, u moet 
goed weten dat het bijna een eeuw geleden is waarover ik spreek.’ 
 (Meneer Van den Berg bladert door zijn aantekeningen.) ‘Boven Charles had je de dames Zijdeman ..... 
(bladert verder) ..... Die werden ervan beticht - ik zeg niet, dat het zo was - dat ze lichte-
kooien waren (Wim moet erom lachen, terwijl zijn vader nog een onderwerp opduikt) ..... en die Bram Kloor 
hoorde ook bij de maandaghouders. De maandaghouders waren werkmensen, losse 
werkkrachten. Die werkten op maandag niet en zaten stevig te drinken in het café. 
Wij kwajongens riepen: “Uh, Bram Kloor is dronken of Rietepiet is dronken!” En dan 
pakten die half dronken lui twee of drie centen en gooiden die tussen ons in. Nou, dan 
volgde er een gevecht op leven en dood, want dan kon je snaken de andere dag bij ... ’ 
 
Wim: O.K. Papa, erg goed! Een mooi moment om het af te ronden. Met het snaken 
zijn we weer terug bij het eerste interviews. Erg goed gedaan vandaag. Prima. Ik ben 
heel trots op je. We stoppen we ermee, Frans, als je het goed vindt. 



 
 
Het is heerlijk om naar de verhalen van een geboren verteller te luisteren. Verhalen 
van een 96-jarige die tal van gebeurtenissen in zijn jeugd als spannende avonturen 
beleefd heeft! En dat alles onderstreept door twee pretoogjes en tal van gebaren. Ik ga 
voldaan naar huis! 
  
                                                
i Meneer Van den Berg bedoelt de apsis van Antonius Abt aan de Scheveningseweg in Den Haag met een mozaïek dat door Theo 
Molkenboer ontworpen is. 
ii Aantal spelers: twee.  Benodigdheden: een stok van ongeveer ½ m lang en een pinkel.  De pinkel is een stokje circa 20 cm lang 
waar aan beide einden een punt gesneden is.  De pinkel werd op een putdeksel gelegd.  Met de lange stok werd dan (door de 
eerste speler) op één van de punten van de pinkel geslagen waardoor deze omhoog vloog.  Als de pinkel in de lucht was werd hij 
met de lange stok weggeslagen.  De tweede speler rende achter de pinkel aan, pakte deze op en rende dan weer terug naar de 
putdeksel.  De eerste speler haalde intussen punten door heen en weer te rennen tussen de putdeksel, in het midden van de straat, 
en de stoeprand.  Als deze speler besloot te stoppen met het behalen van punten bleef deze op de putdeksel staan.  De tweede 
speler moest dan stoppen met terugrennen.  Hij probeerde dan de pinkel op de putdeksel te gooien waarop de andere speler 
stond.  Deze probeerde dit te voorkomen door met de lange stok over de putdeksel heen en weer te zwaaien.  Belandde de pinkel 
niet op de putdeksel, dan probeerde de eerste speler de pinkel weer in de lucht te brengen en weg te slaan vanaf de plaats waar de 
pinkel beland was.  De speler moest daarbij ten minste één voet op de putdeksel hebben.  Soms lag die speler languit op straat!  
Kon de speler de pinkel niet bereiken dan had de andere speler weer het recht om een poging te wagen de pinkel op de putdeksel 
te gooien.  Landde de pinkel op de putdeksel, dan ruilden de spelers van plaats.  Als de speler, die de pinkel ophaalde, eerder op 
de put terug was dan de speler die bezig was punten te behalen, dan werd er ook van plaats verwisseld.  Als de put niet precies in 
het midden van de straat lag kreeg de speler 1 punt voor het rennen van de kortste afstand en 2 punten voor de langste afstand.  
De speler die de meeste punten behaalde was winnaar.  
Meneer van den Berg heeft het duidelijk over een variant van het ‘officiële’ pinkelen zoals hierboven beschreven. 
iii Franciscus I 
iv In het snoepwinkeltje had je toonbanken met daarop bladen met diverse soorten snoep voor verschillende prijzen: een halve 
cent, een cent enzovoort. 
v Met snaken bedoelt meneer Van den Berg uitzoeken. Bij de gelukstoffees zat er een gokelement bij, omdat het dubbeltje onder 
een toffee was geplakt. 
vi Van kinderen die hun Eerste Communie deden, werd ook wel gezegd, dat ze ‘aangenomen’ werden. ‘Klein aangenomen’ zei 
men soms, ter onderscheiding van de communieplechtigheid bij 11- of 12-jarigen, die ‘plechtige communie’ of ‘groot aannemen’ 
werd genoemd. 
vii Ook wel VGLO (Voortgezet Lager Onderwijs) genoemd. 
viii Een garibaldi  was een kleine, ronde hoed met opstaande rand, genoemd naar het hoofddeksel van Giuseppe Garibaldi. 
ix Ronde, platte petjes. 
x Dat was Charles Holtkamp, caféhouder van ‘In de Dertien Zwitserse Kantons’ in de Torenstraat. 


