De bomenbuurt in lectuur en literatuur.
We maken een tochtje door de bomenbuurt via vijf ‘adressen’ die ik tegenkwam in het werk
van vijf verschillende auteurs.
1.
Allereerst noem ik Pim Hofdorp’s Spionnen in Segbroek. (1973). Pim Hofdorp was een
pseudoniem van Wilhelm Gustave Kierdorff, (4 februari 1912 - 9 juni 1984). Onder deze
schuilnaam schreef hij vanaf 1959 een stuk of achttien politieromans, die zich steeds afspelen
in een ander deel van Den Haag en waarin commissaris Aremberg de hoofdrol speelt. De rol
van de wijk, in ons geval Segbroek, is van bijzonder belang. De wijk is eigenlijk de
hoofdrolspeler. Alle incidenten spelen zich juist binnen die wijk af. Overigens betrekt hij niet
alleen de bomen- en bloemenbuurt, maar ook bohemen bij zijn gebied. Het kaartje hieronder
heeft de auteur gevonden in het Haags Gemeentearchief. De 15 aanwijzingen geven een mooi
beknopt overzicht van het werk.

2.
Nummer 1op het kaartje, het Westendtheater, biedt een mooi aanknopingspunt voor ons
volgende boek: Tomas Ross, King Kong (2007). Dit boek dat het derde deel is uit de serie Voor
koningin en vaderland, draagt de ondertitel Het verraad van Arnhem (overigens betreft het
zelfstandige verhalen). Tomas Ross is het pseudoniem van Willem Pieter Hoogendoorn (1944).
Hij is een zeer productief en succesvol schrijver van ‘spannende’ verhalen die wortelen in de
realiteit. Faction wordt zulk werk genoemd dat fictie met werkelijkheid mengt. Vóórdat de
trilogie gepubliceerd werd, liet Ross al iets los over de inhoud en de rol van prins Bernhard,
met name de zogenaamde stadhoudersbrief, het aanbod dat Bernhard in februari 1942 zou
hebben gedaan aan Adolf Hitler om Nederland namens het Duitse Rijk te besturen. Bernhard,
die het bestaan ervan altijd heeft ontkend, koos als reactie op die informatie de aanval op Ross
, onder andere met een open brief in De Volkskrant. De drie boeken, De dubbelganger, De
Anjercode en King Kong kunnen worden gelezen als het antwoord op die kritiek. Overigens is
een interessant detail dat de vader van de schrijver, aan wie het boek is opgedragen, de

ondervrager was van Christiaan Lindemans (1912-1946), beter bekend als King Kong, de
dubbelagent die de geschiedenis inging als verantwoordelijke voor het ‘Verraad van Arnhem’.
De hoofdpersoon, Daan Kist, Engelandvaarder en geheim agent, komt een immens complot op
het spoor, waarbij we Bernhard (de prins) en King Kong (een verrader) ontmoeten. Het grote
verhaal is dat Engeland en Amerika elkaar aftroeven om als eerste bij Berlijn te zijn. Daarvoor
wordt uiteindelijk King Kong ingezet. Hij werkt dan voor Amerika en verraadt de actie Market
Garden. Prins Bernhard vertrouwde hem volkomen.
Het eerste hoofdstuk van het tweede deel van de drie waarin het boek is ingedeeld, heet Den
Haag, eind mei 1944. Vlak erna, op pagina 195 (vierde druk, 2007), loopt Kist de
Fahrenheitstraat in “….tot hij het Westendtheater herkende. Boven de ingang stond in grote
letters dat de film Drie weken huisknecht er draaide, met in de hoofdrol Paul Steenbergen.”
Kist loopt door en ontdekt dat de straat verderop doodloopt in een soort niemandsland.

(fotograaf onbekend)
3.
In Debielen en demonen (1969) beschrijft Willem Brakman hoe hij de oorlog doorbrengt in de
Elsstraat. Was de vader van Tomas Ross de ondervrager van Chris Lindemans (King Kong), de
moeder van Willem Brakman is als verpleegster getuige van zijn zelfmoord. Nico Keuning,
noteert op pagina 86 van Een ongeneeslijk heimwee. Leven en werk van Willem Brakman
(2020),:”Wonderlijk genoeg heeft de schrijver Brakman in zijn kolossale oeuvre over deze
opmerkelijke rol van zijn moeder in de laatste uren van de roemruchte Lindemans met geen
woord gerept.” De ik-figuur uit Debielen en demonen brengt de oorlog door op zijn kamer, hij
mag ook studeren bij de benedenbuurman. “Een etage lager dan waar ik woonde leek het plein
groter en ook vreemder…”(p.63-1969). De huizen van hun portiek in de Elsstraat, ze woonden
op nr. 5) keken uit op het Beukplein.

(collectie Literatuurmuseum)
Als zijn moeder denkt dat hij overspannen wordt, organiseert ze een avondje uit. Ze verlaten
het huis na de het begin van de ‘Sperrzeit’ en met een aantal kennissen schuifelen ze “dicht
langs de huizen…Al die tijd stond de oude Ad op een hoek van ons pleintje om de andere straten
te overzien…. We verzamelden ons ten slotte op de hoek bij mijn moeder waarna het hele roedel
alleen nog maar had over te steken naar de bioskoop.” (p.73) Daar is in een klein zaaltje een
illegaal feestje georganiseerd. Ik neem aan dat de tocht via de Elsstraat liep…naar het
Westendtheater. “Op het toneel klotsten de voeten hol door de ruimte eronder…” (p.74). het
zaaltje, “de vroegere dansschool van Kleinherenbrink”, bevindt zich in het complex.
4.
F. B. Hotz, (1922-2000) die in 1998 de P.C. Hooft-prijs kreeg voor zijn totale oeuvre,
debuteerde pas op latere leeftijd. Hij was musicus en had een groot deel van zijn leven, tot eind
jaren zestig, zijn geld verdiend met het spelen van trombone in verschillende jazzbands. Omdat
zijn gezicht erg achteruit ging, stopte hij daarmee. Hij heeft nog tot 1979 als
bibliotheekmedewerker op de blindenbibliotheek gewerkt. Zijn kracht lag in het schrijven van
korte verhalen. Theo Sontrop van De Arbeiderspers publiceerde zijn debuut, De tramrace, in
1974 in het tijdschrift Maatstaf. Daarna verscheen een aantal succesvolle verhalenbundels,
waaronder Proefspel en andere verhalen, in 1980. In het titelverhaal Proefspel is de
hoofdpersoon Borg (Borgesius). Het is 1954, hij is bijna 30 en verdient net genoeg als
jazzmusicus om in leven te blijven. Hij trekt zich weinig aan van wat anderen van hem vinden
en leest ‘moeilijke’ boeken en hij koestert zijn aparte positie. Om aan extra geld te komen geeft
hij bijles, bijvoorbeeld op de Thomsonlaan: “Die avond had Borg een leerling op de
Thomsonlaan…De leerling, die eerst aardig geblazen had, liep nu rood aan en telde verkeerd.
Borg kon een zucht niet onderdrukken. De moeder, bebrild en gewatergolfd, kwam geërgerd
kijken; ze vond dat haar zoon niet erg opschoot. Borg antwoordde: ’het eerste begin is het
moeilijkste, mevrouw.’” (p. 46, Grote ABC nr 369) Aan het eind van het verhaal moet Borg
een nieuw instrument kopen maar heeft er eigenlijk geen geld voor. Overigens stond Fritz Hotz
in zijn goede muziekjaren bekend als een van de beste trombonisten van Nederland.

(1950, fotograaf onbekend)
5
Net als commissaris Aremberg (op p.62) Drees opvoert die , “al lang oud-minister en zelfs
minister van staat (die) in deze buurt zijn woning had….aan de Beeklaan!”, noemt Mensje van
Keulen in haar Olifanten op web de minister-president die onlangs zijn regeerrecord kwijtraakte
aan Mark Rutte. Op p. 126 (Pandora-pocket) schrijft ze dat ze samen met Tony naar de openbare
hbs aan de Beeklaan gaat. “Het gebouw ligt tegenover het huis van de beroemde doctor Drees,
die vaak gewoon aan het raam de krant zit te lezen alsof hij iemand anders is.” Het verhaal
speelt zich af in 1995 en 1996, met veel flashbacks naar de jeugd van de schrijfster, vanaf eind
veertiger jaren. Het verhaal draait om de dood van Men’s moeder. Het speelt zich voornamelijk
af in Den Haag, waar de schrijfster opgroeide en de moeder haar hele leven woonde. Sommige
flashbacks spelen zich af in Spanje, waar Anneke (Men's zus) daar woont. De hbs maakt ze niet
af, ze ontmoet daar een “verkeerde” vriendin en ze stapt over naar het Cor Mariae in de
Cartesiusstraat. De hbs was gevestigd in een houten noodgebouw.
De hbs verhuisde in 1934 van de Waldeck Pyrmontkade, waar de Handelsschool kwam, naar
een houten noodgebouw op het adres Beeklaan 445. In 1943 moest het gebouw, dat dicht bij
het ‘Sperrgebiet’ van de Duitsers lag, worden ontruimd. In 1945 keerde de school terug naar
het noodgebouw aan de Beeklaan. Daar bleef die tot in 1967 een nieuw pand aan de
Houtrustweg 2 gereedkwam. Het noodgebouw, dat in 1917 was neergezet als tijdelijke
behuizing voor tien jaar voor de Tweede HBS voor meisjes, maar toch van 1917 tot 1967, vijftig
jaar, dienst had gedaan, werd afgebroken.

Drees stemt in de hbs aan de Beeklaan 1954. (fotograaf onbekend)
Net een jaar later, in 1968, fuseerde de HBS Beeklaan met het Grotius Lyceum en de ulo aan
de Zonnebloemstraat tot de Scholengemeenschap Hugo de Groot. Die bestond tot 1981 en
fuseerde in dat jaar op zijn beurt met het Tweede Vrijzinnig-Christelijk Lyceum tot het
Segbroek College. Het pand Houtrustweg 2 is sindsdien in gebruik geweest bij diverse
onderwijsinstellingen, waaronder de HEAO genoemd naar een politieke vriend van Drees,
wethouder van Zwijndregt. Sinds 2011 is hier een Europese School gevestigd, als onderdeel
van het Rijnlands Lyceum.
6.
In de ‘spannende roman’ Deventersestraat (2017) van Marcel Verreck, ‘over zuiverheid,
idealisme, verbeelding en liefde, maar evenzeer over de donkere kanten van het bestaan’,
spelen Deventer én Den Haag een belangrijke rol. Niet alleen het gebied in Scheveningen, de
‘Academie’(voor kleinkunst op de hoek van Deventersestraat en de Haagse straat, maar ook
de Bomenbuurt wordt aandachtig beschreven. Verreck heeft het hele boek door aandacht voor
het decor van de stad, of het nou Deventer of Den Haag betreft. De “…eigen omgeving
cultiveren tot een vertelling die het hart en het hoofd raakt, is niet velen gegeven. Marcel
Verreck wel.” schreef Jacques Bral bij het verschijnen van deze literaire thriller. Met een
voorbeel van zo’n treffende beschrijving wil ik eindigen: “De Bomenbuurt leunt tegen zee
aan. Het is een volgens de hoekige beginselen van Berlage uit baksteen opgebouwde wijk,
waar de mensen graag wonen. In de Tweede Wereldoorlog is het meest westelijke deel van de
wijk gesloopt. Ook bomen als de Tamarinde en de Palm hadden hier vroeger een straat. De
Atlantikwall, de verdedigingslinie van de bezetter, heeft grote gaten in dit deel van Den Haag
geslagen.
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