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Bij mensen van mijn bouwjaar 
(1957) roept ‘Ons Dorp’ on

middellijk de associatie op met het 
vroeger zeer populaire bordspel 
 Monopoly, waar de straten Dorps
straat en Brink zich in het gelijk
namige plaatsje bevonden. In wer
kelijkheid kent Nederland geen 
dorp met die naam. In het Nieuw
Zeelandse plaatsje Henderson, nabij 
Auckland, bestaat ‘Ons Dorp’ echter 
wel; het is een sinds 1983 bestaande 
wijk voor gepensioneerde Neder
landse migranten die in de jaren ’50 
en ’60 vanuit Nederland naar 
NieuwZeeland trokken. 

Centraal in de wijk staat een molen, 
straten hebben er namen als ‘Wil-
lemstraat’, en het ‘Care Centre’ kent 
zowel een Bernhard- als een Juliana-
vleugel. Inmiddels wonen er veel 
tachtig- en negentigplussers in Ons 
Dorp en functioneert het Care Centre 

in feite als verpleeghuis voor mensen 
met ernstige ouderdomsziekten zoals 
dementie. Ik word er rondgeleid door 
Jolien, een activiteitenbegeleidster 
die al 24 jaar in Henderson woont en 
werkt. Zij is een van de weinige Neder-
lands sprekende professionals in het 
verpleeghuis. En dat is een probleem 
omdat veel bewoners, ook al wonen ze 
vaak al zestig jaar in Nieuw-Zeeland, 
door hun dementie terugvallen in de 
taal van hun jeugd.
Hans woont ook in het verpleeghuis 
van Ons Dorp. Hij is getekend door de 
ziekte van Parkinson. Als ik hem vertel 
dat ik uit Den Haag kom en in de wijk 
Kijkduin woon, lichten zijn ogen op. 
Kijkduin kent hij van vijftig jaar gele-
den. Ik haal herinneringen met hem 
op, want zo lang geleden kwam ik er 
als kind al met mijn ouders. Hij is in 
Spoorwijk geboren, vertelt hij. ‘Daar 
heb ik gewoond,’ antwoord ik hem, ‘in 
de Pasteurstraat.’ Hans zet grote ogen 

op; zijn blik keert zich naar binnen en 
hij zegt: ‘Daar heb ik op school geze-
ten.’ En dan komen zijn verhalen, over 
het nabijgelegen Lorentzplein en het 
Rembrandt Theater aldaar; een grote 
bioscoop die bijna vijftig jaar geleden 
voorgoed zijn deuren sloot. Hans lacht 
en – verdraaid als het niet waar is – zijn 
gezicht krijgt een jeugdige uitdrukking.
Later die middag wordt Hans in de gro-
te zaal toegezongen door het kerstkoor 
dat net een optreden voor de bewoners 
heeft afgesloten. ‘Happy birthday dear 
Haahaans,’ klinkt het. Want Hans is ja-
rig deze dag. Hij glimlacht opnieuw van 
oor tot oor. Maar mogelijk was hij nog 
meer verguld geweest met ‘Lang zal hij 
leven’ of ‘Er is er een jarig’. Geen won-
der dat Ons Dorp voortdurend op zoek 
is naar meer Nederlands sprekende 
verzorgenden en verpleegkundigen. ♦
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