Historisch Nieuws

Oproep Herenstraat
l zo’n 10 jaar geleden ontstond bij de heren Gerard van den Bergh en Willem Percy Poolman het
idee om een boek te maken over de geschiedenis van
de Herenstraat in Hilversum. Van den Bergh woonde
jarenlang als zoon van de smid op nummer 49 in de
Herenstraat en Poolman, welbekend van de scharenen messenzaak annex slijperij, 65 jaar op nummer 83.
Inmiddels heeft dit idee vorm gekregen en is Poolman
begonnen met het onderzoek samen met de dames Ineke van Bergen-te Nuijl en Lilian du Bois. Graag zouden zij in contact komen met mensen die ook op enigerlei wijze binding hebben met de Herenstraat en
herinneringen willen delen of gegevens of foto’s kunnen verstrekken. Dit als welkome aanvulling op het
historisch onderzoek.
U kunt telefonisch contact opnemen met W.P. Poolman, telefoonnummer 035-6210024 of
e-mail: w.percypoolman@planet.nl
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Het echtpaar J.J. Sluijter-Janssen dat in 1925
Herenstraat 67 bewoonde.

Telefoonmast
og een oproep! Van de heer Bert van der Linden
ontvingen wij de volgende e-mail:
Mijne Dames/Heren,
In de archieven van het Museum voor Communicatie
te ’s-Gravenhage vond ik een foto uit juli 1947 van een
zgn. kooipaal, een oude telefoonmast. Deze paal heeft
op de hoek Kerktraat/Doelensteeg gestaan. Zoudt u
mij kunnen zeggen of er in uw gemeente, of ook elders, nog zo’n paal voorkomt?
Zo nee, kunt u dan achterhalen wat er met deze paal
gebeurd is en of daar nog resten van zijn?
Wellicht kunnen de lezers van uw tijdschrift hier ook
behulpzaam bij zijn.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Vriendelijke groet,
Ben van der Linden
e-mail: bbsongs@xs4all.nl
De bijgaande foto drukken we hierbij af. Zijn er onder
onze lezers nog mensen die zich deze telefoonmast
nog herinneren? Of weten wat ervan geworden is? Wij
verzoeken hen een e-mailtje te sturen naar de heer Van
der Linden.
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