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In de TUIN van de MESDAG COLLECTIE aan de LAAN VAN MEERDERVOORT 

 
Een bijdrage van Frits Kwakkel 

 
Beste allemaal, 
 

Vorig jaar bezocht ik het Museum Mesdag (inmiddels ‘De Mesdag Collectie’) aan de 
Laan van Meerdervoort. Aan de achterzijde ligt een prachtige tuin. Daar maakte ik een 

foto met op de achtergrond de toren van het Vredespaleis. Als tramliefhebber bevind 
je je daar op historische grond. Daarover een kort verhaal met een aantal foto’s. 
 

     … historische grond … 

 
Op 12 juni 1886 opende de HIJSM een stoomtramlijn van het Hollands Spoor naar 
Scheveningen Dorp, met een zijtak vanaf de hoek Conradkade/Laan van Meerdervoort 

naar de Anna Paulownastraat. Aan de Anna Paulownastraat werd een flink station 
gebouwd. Het gebouw staat er thans nog. Het is in gebruik bij de Nederlandse Soefi-

beweging. Aan de achterkant lag een complex van niet minder dan vijf sporen. Zie de 
tekening van Dick van der Spek.  

Vanaf de sporen 1 en 2 vertrok de stoomtram naar Scheveningen. Vanaf de 

sporen 3 en 4 naar het Hollands Spoor. Aan de kop lag een kleine draaischijf zodat de 
locomotief kon omlopen. Het 5e spoor was opstelspoor. Op het sporencomplex ligt nu 

de tuin van het Museum H.W. Mesdag (sinds 2011  ‘De Mesdag Collectie’) aan de Laan 
van Meerdervoort 7F. 

Op de drie foto’s van rond 1900 uit de Beeldbank van het Haags Gemeente-

archief zijn de straatkant van het station en het emplacement aan de achterzijde te 
zien. Voor alle drie geldt: fotograaf onbekend.  

Ook op de zijtak was het passagiersaanbod goed. Tenminste tot 31 mei 1905, 
de dag dat de paardentram over de Scheveningseweg werd vervangen door de 

elektrische tramlijn 8. Reeds op 20 augustus 1905 melden de dagbladen dat de HIJSM 
overwoog de dienst Anna Paulownastraat - Scheveningen op te heffen. Dit gebeurde 
op 1 oktober 1907. De opheffing van de zijtak werd echter nog een tijdje uitgesteld. 

De reden was dat in 1907 werd besloten vlak bij het eindpunt het Vredespaleis te  
bouwen. De bouw zou zes jaar duren en de stoomtram speelde een belangrijke rol bij 

het vervoer van de bouwmaterialen.  
Op 4 december 1915 viel het doek voor de zijtak en werden de sporen 

opgebroken. Aan de achterkant van de huizen aan de Laan van Meerdervoort is op 

een aantal plaatsen nog te zien waar de stoomtram heeft gereden. Zie bijvoorbeeld de 
zijmuur van het pand Tasmanstraat 147 waar bij de voormalige halte van de 



stoomtram op initiatief van de Stichting Haags Industrieel Erfgoed een aantal 
muurreclames is gerestaureerd. (Zie recente foto hieronder.) 

Op 31 december 1925 liep de concessie van de HIJSM (inmiddels HSM) af en 
werd de stoomtramlijn opgeheven. Op het traject van het station Hollands Spoor naar 

Scheveningen Dorp ging met ingang van 15 juli 1927 de elektrische tramlijn 11 rijden. 
 
Literatuur:  

Trams en tramlijnen: ‘De stoomtrams in en om Den Haag en Gouda’, Ron F. de Bock. 
‘Railatlas tramlijnen Den Haag en omstreken vanaf 1864’, Johan Blok en Dick van der 

Spek. 
 

 
 

 
 

Pleinzijde. 
De zuil rechts: Reclame voor Bensdorp’s Chocolade  (Amsterdam, 1840-1972) 

Het bord links: Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 
Stoomtramdienst naar Scheveningen en station Holl. Spoor 
Aanneming van bestelgoederen voor alle plaatsen in Nederland, België, Frankrijk en in 

verdere landen  



 
 

 
 
 

 

 
 
Beide middensporen: Richting Hollands Spoor 

Twee sporen aan de rechterzijde: Richting Scheveningen 
 
 

 
De beide foto’s op de volgende bladzijde zijn op 6 maart jl. (ter aanvulling op het 

bovenstaande) genomen door Erik Herbschleb. 
 
 

     



 
 

Aan het gebouw zelf is in ruim een eeuw niet veel veranderd, maar de jongedame met 
de fraaie kinderwagen is ingewisseld voor een aantal rommelig geparkeerde fietsen …. 

 

 
 
De zijgevel van het pand Tasmanstraat 147 waar bij de voormalige halte van de 
stoomtram op initiatief van de Stichting Haags Industrieel Erfgoed een aantal 

muurreclames is gerestaureerd. Vanuit de tram moet men er vroeger een mooi zicht 
op hebben gehad. Waar de tram ooit reed is nu een speeltuintje. 

 



 
EEN DAGJE NAAR DE HARZ 

 
Een bijdrage van Hans Dominicus 

 
Beste allemaal, 
 

Mijn winterfoto's van een paar jaar terug van in de sneeuw vastgelopen trams kon ik 
niet vinden. Vandaar een paar winterfoto's van een reis naar de Harz op zaterdag 11 

januari 1997. Helaas waren de foto's analoog, dus zijn ze met een fotoscanner 
omgezet naar Jpeg's. 
 

Op een overgebleven reisdag van de 3 dagen landentickets (drie dagen vrij reizen in 
Duitsland binnen een maand) met de nachttrein via Hengelo (vertrek 00:05) naar 

Halle (Koerswagen van de nachttrein naar Berlijn). Vandaar in alle vroegte naar 
Gernrode voor de Harzer Schmalspurbahnen. Daar waren toen dagelijks nog zo'n 10 
stoomloks in regeldienst.  

 

 
 

De eerste rit ging over de Selketalbahn van Gernrode naar Drei Annen Hohne. Er werd 
gecombineerd gereden vanaf Gernrode met de trein naar Harzgerode tot Alexisbad. 

Daar werd gesplitst, water genomen (dit eerste stuk heeft een behoorlijke stijging) 
om door te gaan naar Drei Annen Hohne. Je komt dan langs een station in een koud 
en kaal landschap met de naam Elend (vertaald: Ellende). Opmerkelijk, maar het is 

echt zo. 
In Drei Annen Hohne kruisen tweemaal per dag een drietal treinen elkaar, 

eenmaal rond het middaguur en eenmaal in de late namiddag. Ik was er tijdens het 
middaguur, op een dag met veel bewolking en sneeuw. Op de derde foto neemt lok  
99 7236 van trein 8920 naar de Brocken (1140 m boven de zeespiegel) water voor de 

steile klim en brengt de ketel op maximale spanning, terwijl de 99 7245-6 vertrekt 
richting Nordhausen (Harzquerbahn).  

Vandaar weer terug naar Wernigerode om vervolgens via Vienenburg, Braun-
schweig en Hannover naar Nederland te reizen.  

Met vriendelijke groet, 

Hans Dominicus 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
Het copyright van foto's en tekst berust bij de inzenders,  

die ook inhoudelijk verantwoordelijk zijn. 
 
 


