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EEN LEVEN LANG TUSSEN DE RAMEN 
door Jaap Nieuwmans 

 
 
EEN BESCHEIDEN BEGIN  
 

Mijn hele werkzame leven heeft zich 
afgespeeld bij ALTA, een Haags bedrijf 
waar stalen ramen, constructies en ma-
chines werden gemaakt. Daarover gaat 
het volgende artikel.   
Na mijn ambachtsschooljaren 1937-
1938 in Delft koos ik als vak machine-
bankwerker. Ik ben op een advertentie 
in de krant afgegaan en met mijn vader 
gaan solliciteren in de 1e Lulofsdwars-
straat in Den Haag bij het Stalen Ra-
men- en Constructiebedrijf ALTA. Ik 
werd aangenomen en ben er gaan wer-
ken op 5 augustus 1938. 
Ik was toen zestien jaar, werkte 48 uur 
per week voor 8 cent per uur en ontving 

op zaterdag dus ƒ 3,84 in mijn loonzakje.  
De werkplaats in de 1e Lulofsdwarsstraat be-
stond uit twee garages die bij elkaar getrokken 
waren. Wat de inventaris betreft, herinner ik 
me een kleine elektriciteitszaag, slijptollen, 
autogeen lasmateriaal, gereedschap en schra-
gen voor het afmonteren van de stalen ramen 
of deuren. 
De profielen voor de stalen ramen werden be-
zorgd in staven van plusminus vijf à zes meter 
en kwamen óf van de Montan, een ijzerhandel 
in de Van der Kunstraat, óf, bij grotere partijen, 
uit Frankrijk. Het recht en in verstek zagen van de profielen gebeurde met de hand in 
een mal met een beugelijzerzaag. Dit was een hels karwei. Later kwam er een zaag-
machine die zowel in verstek als recht kon zagen. Dat was een hele verbetering. 
De fabriek was in handen van een bouwonderneming, de firma Meijer, die zelf de 
stalen ramen voor de eigen bouwprojecten wilde maken. Maar het was wat krakke-
mikkig in die twee garages. 
 
 
VOORVAL 
 

Ik kan mij nog een leuk voorval herinneren. Er was een opdracht 
voor een winkelpui en toen deze klaar was voor verzending was 
hij te groot en kregen wij hem de deur niet uit. De enige oplos-
sing was hem binnen doormidden zagen, naar buiten brengen, 
op schragen leggen, aan elkaar lassen, schoonmaken en verven. 
Toen was hij klaar voor vervoer. 
 

 
Jaap Nieuwmans is nog steeds in het bezit van het naambord 
van ALTA (foto 2014). 

 

 
Wie jonger dan 18 was had een arbeidskaart nodig. 

 
Lasser bij ALTA 
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VERHUIZING EN FAILLISSEMENT 
 
Ons was inmiddels bekend dat er aan de Binckhorstlaan in Den Haag aan nieuwbouw 
werd gewerkt door de firma Meijer en dat wij spoedig zouden verhuizen naar het 
nieuwe pand. Begin 1940 kwamen we aan de Binckhorstlaan op nummer 301 en kre-
gen een nieuwe naam: Constructiebedrijf v/h Stalenramenfabriek ALTA.  

Op 12 oktober in hetzelfde jaar is dit bedrijf failliet ge-
gaan. Het werd overgenomen door de Bataafse Aanne-
mings Maatschappij (BAM) aan de overzijde hoek Ju-
nostraat-Binckhorstlaan. Wij kregen weer een andere 
naam: Constructiebedrijf en Machinefabriek ALTA nv. 
Het  bord met  deze  naam hing aan de gevel aan de 
Binckhorstlaan en is in mijn bezit. 
De fabriek op zich was een paleis in vergelijking met de 
1e Lulofsdwarsstraat en het was lekker dicht bij huis: ik 
hoefde nog maar tien minuten te fietsen. Op het kantoor, 
de tekenkamer en de calculatieafdeling werkten 23 per-
sonen, in de fabriek 28 en in de buitendienst dertien. Er 

was nog een huis aangebouwd. Daar woonde een echtpaar met twee kinderen: de man 
vertegenwoordigde het magazijn met een medewerker. 
 
 
OORLOG 
 
Op 10 mei 1940 sloeg het noodlot toe: de 
oorlog brak toen uit. We waren in paniek 
en de werkzaamheden werden stilgelegd. 
Zaterdag 12 mei ging ik mijn loonzakje 
halen. Toen ik op de zaak kwam, mocht 
ik niet meer naar huis. De aanwezige me-
dewerkers ook niet. Waarom niet? Er was 
geschoten rondom de fabriek. Duitse sol-
daten en politie sperden ons in. We wer-
den in twee groepen ingedeeld. De ene 
groep ging naar het politiebureau in 
Rijswijk, de andere groep, waar ik ook bij 
was, naar Voorburg. Om 17.00 uur was de zaak opgelost en kon ik weer naar huis, 
mét mijn loonzakje waar op dat moment ƒ 12,50 in zat. 
 
 
DOLLIES 
 
ALTA was een groot bedrijf. Ik kwam als profielzager binnen, maar was nu voorman 
in de voorwerkerij. De voorbewerking deed ik als krasseur. Dat hield het volgende in: 
het aangeven van het hang- en sluitwerk op de ramen, het ponswerk en het boorwerk 
voor de bevestiging van scharnieren en sloten. Ik had een ploegje van acht personen.  
Door de Duitse bezetting was er niet veel meer te bouwen. Op aanwijzing van de 
Duitsers is de firma klinkgereedschap voor de vliegtuigbouw gaan maken. Maar ook 
dollies. Dat waren bedjes waarin de kop van de klinknagel kon verzinken. Die klink-
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nagels met hun kleine ronde kopjes moesten erdoor opgevangen kunnen worden in 
alle delen van het vliegtuig, dus ook op de moeilijk bereikbare plekken. 
 
 
MAJOKACHELTJES 
 
Ook kregen wij de opdracht voor het maken van majokacheltjes 
die boven op potkachels geplaatst konden worden. De majokachel 
was een ronde metalen bus van plusminus twintig cm doorsnee. 
Onderin zat een rooster. Men zette deze majo op de potkachel 
zonder deksel. Er gingen klein gehakte houtjes in die aangestoken 
werden. Door de trek van de schoorsteen trok de rook naar binnen 
en de brandende houtjes zorgden ervoor dat de pan die op de majo 
stond verwarmd werd. 
 
 
ARBEITSEINSATZ 
 
Toen ik op 18 juni 1942 op de zaak kwam, ving directeur Sliedrecht mij op en nam 
mij mee naar zijn kantoor. Daar kreeg ik te horen dat ik mij moest melden op het Ge-
westelijk Arbeidsbureau in de Lage Nieuwstraat in Den Haag. De heer Sliedrecht zei 
ook nog, dat er vóór mij al twaalf vrijgezellen waren aangewezen om in Duitsland te 
gaan werken en dat ik als laatste vrijgezel nu helaas ook aan de beurt was. Op het 
arbeidsbureau werd mij verteld, dat ik voor de Arbeitseinsatz naar de firma Ehrich & 
Graetz in Berlijn moest. Die mededeling was voor mij niet prettig en toen ik buiten-
kwam, bleek ook nog eens mijn fiets gestolen te zijn. Over mijn Arbeitseinsatz en 
overige oorlogservaringen heb ik overigens in 2014 een boek geschreven. 

 
 
NA 1945 
 
Ik ga nu verder met mijn verhaal over ALTA ná 1945. In augustus van dat jaar heb ik 
mijn werkzaamheden hervat. De bouw begon uit een diep dal te klimmen. Bijna alle 
werknemers waren weer aanwezig. We zetten er met z’n allen de schouders onder en 

gingen als vanouds verder met onze werkzaamheden.  
Ikzelf was ook nog een beetje sociaal werker: bij ziekte, geboorte of 
jubileum bezorgde ik bij de werknemers een attentie. De boekhouder, 
de heer Driehuis, hield van ieder een kwartje in door dat in mindering 
te brengen op de inhoud van het loonzakje. Ik werd ook nog ‘uitge-
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leend’ aan de Bescherming Bevolking (BB) en oefende in het park Overvoorde in 
Rijswijk. Dat gebeurde ná werktijd, maar het werd wél betaald.  
 
 
JUBILEUM 
 
Op 14 oktober 1965 vierde ALTA zijn 
25-jarig bestaan met een feestdag waarop 
acht personen, waaronder ik, werden ge-
huldigd. Ik ontving een envelop met in-
houd, gecompleteerd met een vererend 
getuigschrift van de Nederlandse Maat-
schappij voor Nijverheid en Handel. ’s 
Middags bezochten we de Cinerama in 
Rotterdam en ’s avonds was er in ‘De 
Bataaf’ een diner. Van het gezamenlijk 
personeel kreeg de directeur, de heer 
Sliedrecht, een elektrische grasmaaima-
chine en een diaprojector. 
 
 
PROMOTIE 

 
In september 1968 ging de heer Sliedrecht 
met pensioen en kreeg ik van hem de 
boodschap dat ik vanuit de fabriek naar de 
calculatie- en tekenkamer overgeplaatst 
zou worden. Dit was voor mij een grote 
vooruitgang. Geen overall meer maar een 
keurig pakkie. En betere verdiensten. Het 
voorwerkerijpersoneel vond het maar 
niks, want wie zouden ze voor mij in de 
plaats terugkrijgen? 
 

Vijftien jaar heb ik nog op deze afdeling gezeten, met fijne collega’s. We hadden er 
veel plezier. De werktijd was toen al ingekort tot 36 uur per week. En het fijne was, 
dat je steeds schoon naar huis ging.  
 
 
VEERTIG JAAR IN DIENST 
 
Op 5 augustus 1978 was ik veertig jaar in dienst. Ik ontving toen een 
vererend getuigschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nij-
verheid en Handel. 
Twee jaar later werd mijn veertigjarig dienstverband gevierd op 14 
oktober 1980 in ‘t Kruithuis Arsenaal in Woudrichem, sámen met 
mijn collega’s Beekhuizen en Kruiswijk die ook zoveel jaar in dienst 
waren. Ik ontving, geheel onverwacht, de eremedaille in zilver van de 
Orde van Oranje-Nassau. 
Was dat even wat?! Ik was er erg blij mee! 

 
Calculatie- en tekenkamer met Jaap precies in het midden 
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Het eten in ’t Kruithuis Arsenaal was in Middeleeuwse sfeer, 
een Breugheliaans feest, zónder bestek, dus lekker uit het 
vuistje eten. Mijn kinderen hebben van dit feest een boek 
gemaakt. 
Wil ik ook nog vermelden, dat ik van de directie een groot 
geldbedrag gekregen heb. Daarvan ben ik met de kinderen 
vier dagen naar Parijs geweest en heb ik voor mijzelf een 
Gazellefiets Sitha gekocht. Die heb ik nu nog. 

 
 
VUT 
 
Op 1 september 1983 kwam er een einde aan het werk bij 
ALTA en ging ik in de VUT ofwel vervroegde uittreding. Ik 
zeg weleens: ik heb nu al 32 jaar vakantie. Op mijn 93e pro-
fiteer ik daar nog steeds van. 
Nou ja, vakantie, ik ben nog steeds actief. In oktober en no-
vember 2015 heb ik bij het project ‘Haagse Herinneringen’ 
meegedaan aan de verhalentafel Made in The Hague. Er is 
een DigiTale, zeg maar een filmpje, gemaakt over mijn ar-
beidzame leven bij ALTA. Er waren nog meer mensen bij 
het project die een verhaal over hún werkplek hadden. Op 
een gegeven ogenblik zijn we met een bus langs al die 
werkplekken gegaan. Ik was als laatste aan de beurt. Met de bus stopten we bij de 
hoek Binckhorstlaan-Junostraat. Daar was ALTA vroeger gevestigd. Nu staat er een 
ander gebouw. Ik heb er uitleg gegeven.   
 
 
Allen die dit artikel lezen wens ik het allerbeste, 
Rijswijk, november 2015 
 


