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‘Een rode draad door mijn eigen leven.’
Van de bewoners die herinneringen met ons willen delen, is
Mevrouw Tine van Wely-Kramer een van de oudsten. Ze is van
1930.
Haar vader was koopman in kaas en eieren.

Het gezin woonde vanaf 1938 in de
Sint Annastraat in het pand naast de
Koperen Pot. Het was een pakhuis met een bovenwoning.
Tine heeft er gewoond tot aan haar trouwen in 1955. Ze heeft
levendige herinneringen: de balspelen met de kinderen van de
Vries en Lust, Bode Praat, de familie Dik, Kapper Eenhoorn,
dronken mannen op straat uit café De Witte Ballon. Toch springt er
in Tine’s herinneringen één periode uit: de oorlogsjaren.

De familie Drukker
‘Veel herinneringen uit mijn jeugd hebben te maken met de familie
Drukker,’ zegt Tine van Wely. ‘Mijn zus Ria was bevriend met de dochter.
Marjan was enig kind en vond het gezellig om bij ons over de vloer te
komen. Ze maakte ooit een tekening voor mijn moeders verjaardag met als
titel: Huize de Magneet. Ook kwam ze een keer binnen met een kerstboom en
voor elk kind een cadeautje.’ De familie Drukker woonde in het pand Luttik
Oudorp 55. Abraham Drukker dreef daar een zakkenhandel. ‘De jaren dertig
waren voor dit gezin gelukkige jaren. Marjan groeide voorspoedig op, de
zaken liepen goed,’ schrijft J.D. Kila in het boekje ‘Kaddiesj voor Joods
Alkmaar’. De Duitse bezetting veranderde alles. Net als andere Joodse
Alkmaarders moest de familie Drukker in 1942 gedwongen verhuizen naar
Amsterdam. Later dook het gezin op diverse plekken onder, vanaf februari
1944 bij de familie Kleibroek in Warmenhuizen. Door verraad is het gezin
daar door de Duitsers gegrepen, evenals de heer Kleibroek. Ze kwamen
eerst in Theresienstadt terecht. In de herfst van 1944 zijn Marjan Drukker en
haar ouders in Auschwitz omgebracht.
Voor het pand aan het Luttik Oudorp vertellen drie struikelstenen het relaas
van Marjan en haar ouders.
Voor het huis van Erik van den Bosch aan Luttik Oudorp 55 liggen drie
‘struikelstenen’ die herinneren aan Marjan Drukker, Abraham Drukker
en Juliëtte Drukker – Cohen. In heel Europa liggen zulke steentjes voor
woonhuizen van Joden die tijdens de Holocaust zijn omgebracht.
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Marjan Drukker

Poppenhuis en fiets
Als Tine van Wely over Marjan Drukker vertelt, komt ze ook te spreken over het
prachtige poppenhuis dat Marjan van haar vader had gekregen toen ze twee werd.
‘Wij hadden een eierkist om mee te spelen maar dit was een soort grachtenhuis. Heel
mooi gemaakt met alles erop en eraan. Het poppenhuis is op tijd verstopt en daardoor
bewaard gebleven. Nu is het te zien in het Miniatuurmuseum Breda.’
Marjan had ook een fiets. ‘Als je als jong meisje een fiets had in die tijd, was dat heel
wat.’ Toen het huis van de familie Drukker door de Duitsers gevorderd was en de
familie Drukker onderdak had gevonden in de Langestraat, werd de fiets van Marjan bij
de familie Kramer opgeslagen in het pakhuis.

Eieren halen in Oudorp

Uit de herinneringen
die Abraham Drukker
schreef in 1943:

De fiets van Marjan brengt Tine op andere oorlogsherinneringen. ‘Ik moest eieren
halen in Oudorp. Ik ging op een herenfiets, en fietste met mijn been onder de stang
door. Er was altijd de angst dat je je spullen moest afgeven of erger nog, de fiets.’ De
eieren werden aan de deur verkocht. Een andere keer haalde Tine op dezelfde fiets
melk in Akersloot. Op de terugweg brak een hengsel van de tas. Gelukkig bleef één fles
heel. Ook herinnert Tine zich een uitstapje in de oorlog. Het hele gezin ging met de
trein naar Amsterdam. In de revue van Snip en Snap werden op een gegeven moment
rode, witte en blauwe broeken aan een waslijn gehangen. ‘Dat was me wat in die tijd.’
Toch vallen die verhalen weg bij de herinneringen aan de familie Drukker. ‘Het korte
leven van Marjan loopt als een rode draad door mijn eigen leven heen,’ zegt Tine van
Wely. Ze koestert de dierbare herinneringen aan Marjan Drukker (1929-1944). Marjan
is precies even oud geworden als Anne Frank. Mede dankzij de verhalen van mevrouw
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van Wely heeft ze een ereplaats gekregen in de geschiedenis
vanDrukker,
Alkmaar.

‘Intussen had mijn dochtertje met goed gevolg haar toelatingsexamen
voor de H.B.S. gedaan, doch juist een week voor de aanvang der cursus
verscheen het verbod om Joodsche kinderen tot inrichtingen van
onderwijs toe te laten anders dan op speciale Joodsche scholen. Daar het
wat moeilijk was om voor mijn dochtertje alleen een H.B.S. te gaan
oprichten, bleef ze dus verstoken van onderwijs…’

Schoolfoto Marjan Drukker, 1940

‘Zij hebben beter verdiend dan vermoord te worden door Duitse
bandieten. Het waren beste menschen.’
(Aldus de opa van Riet die ervoor zorgde dat de schriftjes met de
herinneringen van Abraham Drukker bewaard bleven)
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