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WINKELEN
De Passage is het eerste overdekte gemengde
winkelgebied in Den Haag. In deze periode is
dan ook het woord ‘winkelen’ ontstaan, zo
rond 1900. Naar Frans voorbeeld stalden de
winkeliers hun producten uit, zodat het
winkelend publiek ze zelf kon bekijken.
Kopen werd daardoor niet langer verplicht in
tegenstelling tot daarvoor. Lees meer.

DOCUMENTAIRE
We hebben een mooie documentaire laten
maken over De Passage waarin de kijker wordt
meegenomen door ruim 135 jaar geschiedenis.
Aan het woord komen o.a. bewoners van De
Passage en de oude winkeliers. Houd onze
social media in de gaten voor alle updates. 

HET PASSAGE THEATER
De Passage was bij uitstek een plek om elkaar
te ontmoeten en uit te gaan. Alleen al vanwege
de romantische entourage trok het veel
verliefde stelletjes aan. De Passage heeft in de
loop van haar bestaan meerdere bioscopen
gekend. De allereerste, het Passage Theater,
zat er al in 1905 op nummer 44, halverwege de
rotonde en het Buitenhof. Lees meer.

NIEUWS
Er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar de
geschiedenis van De Passage. Via onze
nieuwsbrief zullen we anekdotes, weetjes en
mooie archiefbeelden met je delen. Houd ook
zeker onze website in de gaten omtrent ander
nieuws!
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DE OPRICHTERS  
Door de snel groeiende bevolking van Den Haag zag een groep particuliere Haagse
investeerders een potentie voor een overdekt en luxe winkelgebied. Ze hadden het succes van de
Rotterdamse winkelpassage gezien, die erg winstgevend draaide. Daar zagen zij ook wel brood in
voor Den Haag. Op 25 augustus 1882 werd een naamloze vennootschap opgericht, in 1885 werd het
eerste gedeelte van De Passage geopend. 

RUDOLF BRANDEIS Lobby boy Hôtel du Passage

De portier van Hôtel du Passage was destijds Rudolf Brandeis. Rudolf was getrouwd met Elisabeth
Elte, vader van drie kinderen en woonde zelf ook in Den Haag. Hij was degene die de gasten van en naar
het station bracht met de omnibus en ze welkom heette in het hotel. In de hal van het hotel had hij zijn eigen
portiersloge.

Meer weten over Rudolf? Kijk op www.depassage.nl of kom langs in de De Passage.

HÔTEL DU PASSAGE 
De smalle entree (ter breedte van één winkel) lag enigszins verscholen, halverwege de rotonde en de
ingang van het Buitenhof, tussen nummer 40 en 41 (tegenwoordig nr 31). De ontvangsthal en de
belangrijkste zalen van het hotel lagen achter de winkels, zodat er in De Passage zelf weinig van het
hotel te zien was. 

DE BOUW & OPENING 
Voor de bouw van De Passage werden meerdere huizen afgebroken. Voor de totale grond werd
uiteindelijk 750.000 gulden betaald. De totale kosten voor de bouw werden geraamd op 1.600.000,-.
Op 4 mei 1885 was de feestelijke, grote opening met een muziekprogramma. 

DE BORDEN VAN DE PASSAGE  
Heb jij de grote posters al gespot in De Passage? Er zijn op meerdere plekken leuke verhalen te
lezen over de geschiedenis van De Passage. Kom snel langs!
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WINKELS IN DE PASSAGE  
De Passage kende al vanaf de beginperiode een diversiteit aan artikelen. Naast onder andere dames-
en kinderkleding, accessoires, schoenen, porselein en sieraden was er een kapper, fotograaf en een
wasserij/stomerij.
 
De meeste winkels waren klein en gevestigd op de begane grond. De winkel was meestal 2,75 m
breed en 5 à 7 meter diep. Boven de winkel lag de voorraad en bevond zich vaak een kantoor. Ook
woonden de meeste winkeliers boven hun winkel.
 

MEER DAN 100 JAAR IN DE PASSAGE  
De oudste winkels hebben meer dan 100 jaar in De Passage gezeten! Dit zijn onder andere de
postzegelhandel G. Keiser & Zoon (1897 - 2018), de paraplu winkel van Laboyrie (1899-2001),
juwelier Rond (1900-2014) en vulpennendokter Akkerman (1910-heden). Ook de sigaren- en
souvenirwinkel Hamilton (1955-heden) mag niet onvermeld blijven als een van de oudgedienden. 

WONEN IN DE PASSAGE 
Winkels in De Passage waren ontworpen als winkel én woonhuis. In 1885 was het nog gebruikelijk
dat winkels pas dicht gingen rond bedtijd, rond een uur of elf. Het was heel gewoon dat je boven de
winkel sliep, zodat je de volgende ochtend weer vroeg open kon gaan. In De Passage werd dus niet
alleen geflaneerd en gekocht, maar ook hele gezinslevens speelden zich daar af. Wonen in De
Passage was zoiets als wonen in een hofje. Iedereen kent elkaar en weet vrijwel alles van elkaar.

EVENEMENTEN IN DE PASSAGE
De Passage heeft in de afgelopen 135 jaar veel enerverende momenten gekend. Een van de eerste
feestelijke gelegenheden was de geboorte van prinses Juliana, op 30 april 1909. De Passage werd
uitbundig versierd met slingers, bloemenkransen, lampionnen en vlaggen.

Meer weten over de rijke geschiedenis van De Passage? Kijk op www.depassage.nl of kom langs
in De Passage.
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