
Speeltuin De Kleine Bontekoe in Leeuwarden. 

 

 

Foto van De Kleine Bontekoe met Buitentuin 

Uit ’t Kleine Krantsje van 12 juni 1976 pag. 11 

“Vandaag in de rubriek van het Gezellige Uitgaan een bijna negentig jaar oude foto van de Kleine 

Bontekoe, de enige uitspanning aan de rand van de stad, die nu nog altijd bestaat, al is er dan nu 

geen “buitentuin” meer, zoals de speeltuin blijkens het luifelopschrift op deze plaats weleer werd 

genoemd. In 1886 vestigde Jochem Smeding zich in de Kleine Bontekoe en die zien we hier op de foto 

met zijn vrouw Maria Rudolphus en de beide kinderen Eduard Martinus en Rinse met de 

bokkenwagen. Lang heeft Jochem Smeding er helaas niet de scepter mogen zwaaien: het was in 

december 1891, dat hij overleed. De weduwe hertrouwde omstreeks 1894 met Jacobus Martinus 

Haasdijk en die heeft De Kleine Bontekoe toen nog jaren geëxploiteerd – op prentbriefkaarten uit de 

jaren na de eeuwwisseling staat de naam Haasdijk wel afgedrukt. Deze foto van de Kleine Bontekoe 

is niet aan de voorkant, maar aan de zijkant gemaakt, dat wil zeggen de zuidkant, die op de stad 

uitkijkt. “ 

Het betreft hier Café „De Kleine Bontekoe” met ruime Wandel- en Speeltuin ongeveer 10 minuten 

gaans van Leeuwarden. Het “omstreeks 1894” in het artikel is volgens de huwelijksacte 22 Juli 1893. 

Op die dag trouwde Jacobus Martinus Haasdijk, 28 jaar, geboren te Oldeboorn, van beroep 

huisschilder met Maria Rudolphus, 38 jaar, geboren te Noordwolde, van beroep koffiehuishoudster.  



 
1. Café „De Kleine Bontekoe” 

 
2. Uitspanning de kleine Bontekoe. Uitgave van S.A. 
Markus, Leeuwarden. 

 

Er zijn inderdaad kaarten bekend, waarbij onder de tekst Speeltuin „De Kleine Bontekoe” de naam 

J.M. Haasdijk is afgedrukt. Echter er is later een zwarte balk over de naam gedrukt en eronder staat 

de naam P. Oele. Op 15 februari 1917 verkoopt Jacobus Martinus Haasdijk wonende te Leeuwarden 

volgens een notariële akte het café "de Kleine Bontekoe" met schuur aan de Stienserweg nr. 31 in 

Leeuwarden voor een koopsom van fl. 14.000 aan de koper Pieter Oele wonende te Rijperkerk. 

Datzelfde jaar trouwt op 7 april Pieter Oele, geboren op 16 maart 1888 te Wolfaartsdijk (Zeeland) 

met Froukje Slagman. Als beroep staat vermeld kellner; in een andere akte is zijn beroep 

koffiehuisbed.(iende). Op 26 februari 1917 was hij vertrokken uit Wolfaartsdijk naar Leeuwarden en 

trekt in bij Lucas Bunt Rijperkerk 35. 

 
3. Speeltuin „De Kleine Bontekoe” P. Oele. 

 

 
4. Adreszijde Foto v.d. Peijl. Drukker Gebr. van Straaten, 
Middelburg. 

 

Pieter Oele zal zelf ook nog kaarten uitgegeven. Op de adreszijde staat Uitgave P. Oele Restaurateur. 

Je kon er blijkbaar ook slapen, want in de geschreven tekst staat: “We zitten al zalig buiten achter het 

aan o.z. café. We hebben hier n.l. gemaft vannacht die vier ramen boven was onze kamer”. 

Na Pieter Oele wordt Hans Huizinga de eigenaar. Het café bestaat echter niet meer, want het is 

afgebrand in 2003 afgebrand. 

 

Uitgeverslijst VDP 

In de uitgeverslijst van de VDP staat in de laatste rubriek 00 Onbekende Regio de uitgever Speeltuin 

Kl. Bontekoe. Dit is zeer waarschijnlijk de uitgever van de hierboven getoonde kaart uit Leeuwarden. 

Onder de rubriek 04 Noord-Friesland, staat wel P. Oele uit Leeuwarden als uitgever vermeld. 

 



 

 
5. Café restaurant „De kleine Bontekoe” Leeuwarden. 

 
6. Adreszijde. Uitgave P. Oele, Restaurateur. 

 


