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Aan het Van Loenshof ter hoogte van de Z uiderhagen staat Jan Elt ies naast zijn
transportfi ets. H ij neemt eve n de tijd voor een straatfotograaf. Zijn werk als
(banket)bakkersknecht voor bakkerij T ermiglo aan de Brin kstraat laat hem op dit
moment koud en zijn voo r het merendeel gegoede klanten uit de wijk
Stadsmaten moeten voo r deze ene kee r maar wat geduld hebben.
Broodbezor ger Elties, gebo ren in Friesland in 1907, ziet er goed gekleed uit:
co lbe rt met stro pdas, 'droll envanger ' en glim me nd gepoetste schoene n . Als
cavalerist heeft hij geleerd zich te kleden. Graag was hij dan ook gaan w erken
bij de bereden politie of bij de marechaussee, maar hier zage n zij n ouders niets
in . Zij trok ken aan het eind van de j aren twintig naar Glane rbrug, waar Jan
w erk zocht en uit eindelijk vo nd (het was immers crisistij d) in de bakk erij.
Ondank s het feit dat de goe d geo utilleerde transportfiets met dubbele stang,
gezo ndhe idszadel en lant aarn (maar zo nde r j asbesch ermer en kettingkast) we rd
inge ru ild voo r ee n bakfiets m et een afdakje, maakte Jan zoals zo vele n een
ove rstap naar de text iel. Hij we rkte ruim tien j aar in het R ozendaal-complex
aan de Stroinksbleekweg. D aarna ver ru ilde hij de text iel voor de bou w .
Lin ks een deel van de Bloem endaalsch ool, dat o nder mee r dienst heeft gedaan
als kleuterschool. Hi er bev ind t zich nu de hoofdingan g van de Z uidmolen.
Achter Jan de Zuiderhagen , met nu rechts op de ho ek het pand van Scapino . Jan
kijkt in de rich ting van het G .J. van H eek plein . De huid ige situa tie heeft Jan
Elties niet meer meegem aakt. H ij overleed in 1983 o p 76-jarige leeftijd.
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