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DEN
HAAG. Elkestreek
heeftzijnchic.MaarHaagse
chicis eenbijzondere
binnen
desoortvandewelgestelde
medemens.
WatHetHaagse
Zand
onderscheidt
is behoudendheid
enterughoudendheid.
Dat is de conclusie die journalist
LarsKuipers trekt na afloop van het
werk aan een boek dat hij samen
met fotograaf Gerhard van Roon
maakte over de Haagse gegoede
klasse.Het boek Op hetZandis gisterengepresenteerdin - hoe kan het
anders- Soci€teitDe Witte aan Het
Plein.
De Haagserijke klasseis nog altijdgericht op tradities en eenbeetie conservatief. ,,Zoietsals het Damesleesmuseum
waseeneeuwgeledeneen normaal verschijnsel in de
grotesteden," zegt Kuipers. ,,Maar
alleenin Den Haag bestaathet nog.
Men houdt het in ere. De Haagse
chicis ook een beetje vormelijk en
statusbewust.De waag'waar woon
ie'zalin anderestedenniet zo snel
gesteldworden. In Den Haag is het
eenbelangrijke waag."
Het maakt niet alleen uit aan welkekant van de Laan van Meerdervoort- die de stad verdeelt in 'zand
snveen'- je bent opgegroeid,meent
hij. ,,Maar zelfs welk deel van een
itraat - de goedeof de slechtekant .'nsoms bovendien nog de even of
)nevennummers. Den Haag is een
*advan hokjesgeest."
Met fotograaf Gerhard van Roon
noesthij de wereld van het Benoor-

Traditionele chique dames van 'Het Zand'. Foro cERHARD
vANRooN

lijkheid juist ook wel weer vertrou( Devraag'waar
woon wen.
Als je eenmaal contact hebt,
rr je?'zal
ingeen
anderehebje ook het vertrouwen."
Kuipers en Van Roon hebben een
danDen
Haag
stad
zo cultuur
willen portretteren die
gauw
gesteld
worden.,
waarschijnlijk over een paar decen-

Meerdervoort, zich indringt bij dr
Haagsechic,"voorzietKuipers.
Hetis dus eenbeetjezoalsdejour
nalist al observeerdein het Benoor
denhout. ,,'Gelukkig zie je hier nog
niet van die grote SUV's',zei eenvar
nia niet meer bestaat.,,Hetligl min- de bewonerstegen me. Waaropeer
LarsKuipers
dervoor de hand dat de chicbinnen- ander zuinig opmerkte: 'Nou, de
kort uitsterft. Alsje kijkt naar dejon- laatstetijd wordt het wel erger'."
denhout veroveren. ,,En dat gaat gerentafel van Soci€teit De Witte,
In een wijk waar nog regelmatiE
veel minder gemakkelijk dan Jort dan zit het daar vol. De Witte heeft zeepkistenracesgeorganiseerdwor.
Kelder met zijn P.C.Hooft. Mensen een enorme verjonging ondergaan. den voor de huidige jeugd zal dr
lopen hier niet zo te koop met hun Het gevaar schuilt in een andere komst van de 'patserbakken'waa
geld.Wat dat betreft zijn ze authen- hoek. Dat is dat eenander type rijke, schijnlijk met ledeogenworden be
tieker. Tegelijk schept de afstande- van de anderekant van de Laan van groet.

