
door Tjeu Cornet

ie een ommetje maakt 
door het Hinthamer-
park, kan er niet meer 
omheen. In het trottoir 

van de Boterweg herinneren enkele 
messing plaatjes aan zeven joodse 
buurtgenoten die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog uit deze straat werden 
weggevoerd en vermoord. Onder 
hen twee peuters van twee jaar oud. 
Hun kinderlijke onschuld maakt die 
gebeurtenis weerzinwekkend en 
onwerkelijk tegelijk.

Zondagochtend 4 mei 2014. In het 
hele Hinthamerpark hangen de vlag-
gen halfstok. Fanfare Amantius trekt 
met ‘stille trom’ door de straten en 
roept iedereen op naar de Boterweg 
te komen. Nabestaanden van een 
omgekomen familie zijn eveneens 
aanwezig. Een van hen omhelst na zo-
veel jaren een vroegere buurtgenote. 
Wanneer om elf uur de plechtigheid 
begint, vormen ongeveer 150 (oud-)
buurtbewoners, familieleden van de 
slachtoffers, en andere gasten een 
halve cirkel rond de woning waarin 
een van vermoorde gezinnen woonde. 
Het is doodstil.

Drama
De bijeenkomst is sober en ingetogen. 
Als lid van de initiatiefgroep ‘Strui-
kelstenen’ schetst Jan Huige nog eens 
het drama van de joodse families Zil-
verberg en Lievendag. Vernederd, uit 

hun huis gehaald en via Westerbork 
op transport gesteld naar verschil-
lende vernietigingskampen. Ook de 
kleine kinderen hadden geen schijn 
van kans. Van hun vader of zelfs van 
beide ouders gescheiden gingen 
Max Lievendag en Hans Zilverberg 
dezelfde weg, hun dood tegemoet. 
Toen zij werden vergast waren zij nog 
geen drie jaar oud. 

DuBBele zOlen
De joden die in die tijd werden weg-
gevoerd, wisten nog niet wat hun te 
wachten stond. Dat gold ook voor de 

buurtbewoners en waarschijnlijk voor 
alle Nederlanders. Loco-burgemeester 
Jan Hoskam maakt dat treffend 
duidelijk aan de hand van een eigen 
jeugdherinnering. Zijn opa, die 
schoenmaker was, vertelde wel eens 
over zijn joodse klanten. 
Als hij voor hen de schoenen her-
stelde, plaatste hij er altijd dubbele 
zolen onder. 
Toen Jan zijn vader vroeg naar de 
reden daarvan, vertelde deze dat 
opa altijd zei: ‘Ik weet niet waar die 
joden allemaal heengaan, maar ik 
weet wel dat het er vreselijk is. En dan 

kun je maar beter op goeie schoenen 
vertrekken.’

DIT mag nIeT nOg een keer…
Om klokke twaalf worden de Struikel-
stenen gelegd. Voor elk omgekomen 
slachtoffer één. Vier voor huisnummer 
34: voor vader Izak, moeder Sophie, 
zoon Max en oma Dina. Drie voor 
huisnummer 28: voor vader Simon, 
moeder Lena en zoon Hans. Je  hoort  
alleen het geschraap, geveeg en 
geklop van stratenmaker Leo Martens.  

Verder is het stil. Kinderen uit de 
buurt leggen bloemen op de messing 
plaatjes. De fanfare speelt een koraal. 
Daarna is het opnieuw twee minuten 
doodstil. De emoties komen in de 
vorm van gedichten. Zoals het ge-
dicht van mevrouw Ien Mallant-Teu-
lings. Ze woonde voor de oorlog zelf 
op Boterweg 34. Later heeft ze vanuit 
de Jasmijnstraat de hele tragedie 
meegemaakt. Ook de elfjarige Max 
Nikkelen draagt zijn gedicht voor. Dit 
eindigt met: ‘Dit mag niet nog een 
keer gebeuren, voor altijd vrede, de 
wereld hoort in kleuren, voor altijd, in 
het heden.’ Ten slotte spreekt een van 
de nabestaanden van de omgekomen 
familie Lievendag. Hij bedankt de 
buurt voor het initiatief. ‘U kunt zich 
werkelijk niet voorstellen hoe belang-
rijk een bijeenkomst als deze is voor 
ons is. Wij houden contact.’

InITIaTIef van BeWOners
Het plaatsen van Struikelstenen in 
de Boterweg is een initiatief van een 
groep bewoners van het Hinthamer-
park. Onder hen de huidige bewoners 
van de woningen waarin de omge-
komen joden hebben gewoond. Kijk 
voor meer informatie en foto’s op 
www.hinthamerpark.nl/historie. l
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Basisschool Oberon naar 
lego league pagina

struikelen op de Boterweg
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gezelligheid in het Hostel…

eze editie van de 
wijkkrant bevat twee 
pagina’s met wijknieuws 
in kleur. Deze pagina’s 

zijn door de gemeente ’s-Herto-
genbosch samengesteld. Daarom 
wordt deze krant bij alle wijk-
bewoners bezorgd. Ondanks een 
‘nee’ –sticker. l
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Boekje over De 
kruimel bij 
afscheid 
agnes kuipers

l Fietstocht door de wijk langs  
 tuininitiatieven in Oost: 
 (meer info op pagina 2);
l Oosterplasrun, georganiseerd  
 door Run2day en de Running  
 Junkies 
 (meer info op pagina 2);
l Stand van de GGD met spel en  
 quiz voor kinderen en 
 volwassenen over gezond eten;
l Italiaans middag bij Park 
 Eemwijk met muziek van Trio  
 Ristretto, een Italiaanse ijsco 
 kar en koffiebar en lekkere  
 zomerse hapjes, 
 vanaf 14.00 uur;
l Duikdemonstratie door Jeugd  
 Onderwater Vereniging;
l Open huis bij kinder/zorgboer 
 derij De Oosterhoeve vanaf  
 12.00 uur;
l Mobiele keuken aan de 
 Oosterplas met doorlopende  
 kookworkshops voor 

 kinderen door voedingscoach 
 Christine Luiten;
l Timmeren voor kinderen 
 bij Wijkwerkplaats Oost;
l Diverse spel- en sportactivitei- 
 ten bij de Natuurspeeltuin  
 door ’s-Port;
l Uitleg over Permacultuur 
 bij het Eetbaar Park;
l Demonstratie zelfgebouwde 
 boten in door Modelbotenclub 
 Titanic;
l Yoga on the beach door 
 Wladimirow;
l Buurtvaders dagen u uit 
 voor een partijtje voetbal;
l Divers is met een schoolbus  
 

aanwezig zijn en doet diverse  
activiteiten met kinderen/jongeren.
Zeilvereniging Oosterplas stelt 
haar terras open; Amateur Tuinders 
Vereniging De Oosterplas nodigt 
iedereen uit om naar de 
volkstuinen en de nieuwe kantine 
te komen kijken; Tennisvereniging 
Oosterplas nodigt u uit de finale van 
een tennistoernooi bij te wonen.
Kijk voor het volledige en actuele 
programma op: 
www.buurteninbeweging.nl l 

Programma Dag van de Oosterplas op 22 juni

fOTO’s angelIne sWInkels


