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Deze brief viel in de Tweede Wereldoorlog op de mat bij
de familie Drukker. Vader, moeder en dochter Marjan
(12 jaar) moesten Alkmaar verlaten en verhuizen naar
Amsterdam. Op een paar koffers na, moesten zij alles
achterlaten, omdat zij Joden waren en de Duitsers geen
Joden in hun samenleving wilden.
Deze les gaat over het verhaal van Marjan en haar familie.
Misschien ken je het verhaal van Anne Frank. Zij was ook Joods
en moest onderduiken. Door haar dagboek, dat zij schreef in het
Achterhuis, is zij wereldberoemd geworden. Hoewel Marjan niet zo
bekend is als Anne, lijken hun verhalen erg op elkaar. In deze les ga
je onderzoeken wie Marjan was, waarom zij Alkmaar moest verlaten en wat er sinds die tijd met haar is gebeurd.
2

Hoofdstuk 1

De Familie Drukker

Hier zie je Marjan met haar vader en moeder, Abraham
Drukker en Juliëtte Drukker-Cohen. Marjan is nog klein,
de Tweede Wereldoorlog nog ver weg. Marjan woont op
het Luttik Oudorp 55. Haar vader heeft een winkel in
juten zakken. De zaken gaan
goed.
Marjan houdt van poppen en ze
krijgt van haar ouders een poppenhuis, waar ze veel mee speelt.
3

Ze gaat naar school en
heeft vriendinnetjes.
Hiernaast zie je een
versje dat Marjan in
het poesiealbum van
een vriendin heeft
geschreven.
De familie Drukker is een
familie net zoals andere.
Omdat zij Joods zijn, gaan
Marjan en haar ouders naar de
synagoge en niet naar de kerk
zoals de meeste Alkmaarders,
maar dat is helemaal geen probleem. Al sinds 1613 leefden er
Joden in Alkmaar en zij konden
in grote vrijheid hun geloof uitoefenen. In het fotoboek van de
familie Drukker kunnen we zien
hoe het leven van Marjan er uit
ziet in de jaren voor de Tweede
Wereldoorlog.
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12-3-1940
Beste Tiny,
Als Uw hartje rein is
Gesloten voor het kwaad
Laat ‘t dan zoals het is
En maak het niet onrein door een laffe daad
Je klasgenootje Marjan Drukker

Hoofdstuk 2

De Duitse bezetting in Alkmaar
Alles verandert op 10 mei 1940. Op die dag valt het
Duitse leger Nederland binnen en na een paar dagen
moet het Nederlandse leger zich overgeven. Dat betekent
dat vanaf dat moment de Duitse regering de baas is over
Nederland. Aan het hoofd van de Duitse regering staat
Adolf Hitler. Hij bestuurt Duitsland dan al zeven jaar.
Voordat Hitler aan de macht
kwam, ging het in Duitsland
niet goed. Er was veel armoede
en werkloosheid, de bestuurders hadden regelmatig ruzie en
veel Duitsers waren ontevreden
over het verlies van de Eerste
Wereldoorlog in 1919. Hitler
zei dat de Joden van dit alles
de schuld waren. Veel mensen
geloofden hem, omdat de
Joden al sinds de Middeleeuwen
niet werden vertrouwd. Zo
geloofden de mensen al eeuwenlang dat Joden er voor
hadden gezorgd dat Jezus was
5

gekruisigd, dat zij waterbronnen vergiftigden zodat de pest
uitbrak en dat de Joden zó rijk
waren dat zij er voor konden
zorgen of het economisch goed
of slecht ging met een land.

Op deze afbeelding uit Duitsland in de tijd van Hitler, wordt het Jodendom afgebeeld als rups
die de aarde wil verslinden. Linksbovenaan staat in een davidster als een soort gebod, zoals de
Joden die kennen uit de Thora: ‘U zult de volken van de aarde vreten’. Op deze manier wilde
Hitler mensen laten geloven dat Joden kwaadaardige mensen waren.

Toen Hitler verkondigde dat
hij alle Joden uit Duitsland
wilde verjagen, waren veel
mensen het dan ook met hem
eens. Door allerlei nieuwe
wetten kregen de Joden in
Duitsland het vóór de Tweede
Wereldoorlog al heel moeilijk.
6

Zij werden bijvoorbeeld ontslagen en mochten niet meer
naar school of naar de bioscoop.
In kranten en op affiches
werden Joden afgebeeld als
nare mensen die het slecht met
anderen voor hadden.

wetten. Het eerste oorlogsjaar,
1940, lijkt redelijk rustig te
verlopen. Niemand is blij met
de bezetting, maar het normale leven gaat zijn gang en de
Duitse soldaten gedragen zich
goed.
Maar ondertussen werken de
Duitsers aan het opsporen
van de Joden in Alkmaar. Er
moeten formulieren worden
ingevuld en Joden moeten zich
melden. De Duitsers willen
zo administreren wie Joods
is en wie niet. Hiernaast zie
je het aanmeldingsbewijs van
Marjan. Net zoals de meeste
Joden heeft haar vader gehoor
gegeven aan de meldingsplicht.
Misschien kwam dat ook doordat drie weken daarvoor in
Amsterdam ruim 400 Joden
werden opgepakt die protesteerden tegen de anti-Joodse
maatregelen. De familie
Drukker krijgt al snel te maken
met deze maatregelen.
De vader van Marjan bezit
twee huizen in Alkmaar, maar
7

die moet hij bij de Duitsers
inleveren. Ook moet hij al zijn
verdiende geld op een rekening
van de Joodse Bank zetten.
Deze Joodse Bank is eigenlijk
in handen van de Duitsers.
Later wordt ook zijn bedrijf
door de Duitsers ingepikt.
Op veel andere plaatsen in
Nederland worden regelmatig
Joodse mannen opgepakt. Vaak
gebeurde dit ‘s nachts. Daarom
slaapt Marjans vader regelmatig
niet thuis maar bij vrienden.
In januari 1941 krijgt vader

Drukker een telefoontje. De
ambtenaar van het stadhuis
vertelt hem dat de Duitse
Wehrmacht (het leger) hun
huis gaat innemen. Binnen een
week moet de sleutel bij de
Duitse commandant in Alkmaar
worden ingeleverd. De meubels

De Duitsers hielden
nauwkeurig bij welke
huizen zij in beslag
hadden genomen.
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mogen ze meenemen, maar
zes weken later worden ook die
in beslag genomen. Marjan en
haar ouders staan dus binnen
een week op straat, in een ijskoude winter. Zij vinden gelukkig snel onderdak bij Joodse
vrienden.

Marjan is nu twaalf jaar oud
en zit in de laatste klas van de
basisschool.(welke school??)
Na de zomervakantie zal zij
naar de middelbare school gaan.
Dat is de Rijks-HBS aan de
Paardenmarkt. Ze staat daar al
ingeschreven. Marjan zal echter
nooit naar deze school gaan,
want vanaf 1 september 1941
mogen Joden niet meer naar
gewone scholen toe. Zij moeten
dan naar eigen Joodse scholen
en als die er niet zijn, kunnen
de kinderen niet naar school.
Verhuizen was al lang geen
mogelijkheid meer, dat hadden
de Duitsers ook al verboden
voor Joden. Marjan krijgt dan
maar les bij de synagoge, samen
met nog 19
kinderen.
Er is maar
een docent,
waarschijnlijk
van de rabbi
Abraham de
Wolff.
De school is niet het
enige waar Marjan
9

niet meer naar toe mag. De
Duitsers voeren steeds meer
wetten in die het leven voor
Joden moeilijker en onaangenaam maken. Zo mogen Joden
niet meer naar de bioscoop,
naar het theater, naar het
zwembad en zelfs een wandeling in het park mag niet meer.
Overal verschijnen borden met
de tekst ‘ Voor Joden verboden’
of ‘ Joden ongewenst’ . Ook
winkeliers die het eens zijn met
de Duitsers plaatsen soms deze
borden in hun etalage.

En dan valt op 3 maart 1942
de brief op de mat waarin staat
dat alle Joden twee dagen later
uit Alkmaar moeten verhuizen
naar Amsterdam. Marjan en
haar ouders pakken hun koffers en verlaten twee dagen
later, op 5 maart 1942, hun
huis. Om tien uur ‘s ochtends
komen de Duitsers de woning
controleren. Marjan en haar
ouders staan op de stoep. Ze
mogen niet meer meenemen
dan twee koffers. Het is een

De Duitsers
hadden een
lijst opgesteld
met de namen
en adressen
van alle Joodse
Alkmaarders.
Hierdoor konden
zij snel iedereen
ophalen en naar het
station brengen.
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koude dag en het sneeuwt flink.
Op het station verzamelen
zich alle Joden uit Alkmaar.
De Duitsers zetten hen op
de trein naar Amsterdam.
Sommige Alkmaarders zijn ook
naar het station gekomen om
hun Joodse vrienden en stadsgenoten vaarwel te zeggen en
daarmee te laten zien dat zij
het er niet mee eens zijn. Het
is heel stil als de trein wegrijdt.
Niemand weet wat hij moet
zeggen.

Hoofdstuk 3

In de Joodse Wijk in Amsterdam
Eenmaal aangekomen in Amsterdam moet er een huis
worden gezocht. De Duitsers hadden een wet gemaakt
waarin stond dat Joden in een speciale wijk in Amsterdam
moesten wonen en dat zij ook geen eigen woning mochten huren. Dat betekent dat de ouders van Marjan in de
Joodse Wijk in Amsterdam bij andere mensen onderdak
moeten zoeken.
Eerst wonen zij bij familie en
later moeten zij een huis delen
met onbekende mensen. Het
is heel moeilijk om voedsel te
kopen in de Joodse Wijk. De
moeder van Marjan moet soms
twee uur in de rij staan voor
een bos wortelen. Vrienden
uit Alkmaar komen de familie
in Amsterdam bezoeken en
zij nemen gelukkig veel eten
mee. De Duitsers maken steeds
meer regels die het leven van de
Joden belemmeren. Het wordt
moeilijker en moeilijker om de
wijk te verlaten. Zelfs wanneer
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je een dokter nodig hebt, moet
je om toestemming vragen. En
die toestemming komt vaak
niet.

Het is dan ook heel
bijzonder dat Marjan
en haar vader aanwezig konden zijn
bij de bruiloft van
hun huishoudelijke
hulp. Hier zie je een
foto daarvan. Als
je goed kijkt zie je
dat Marjan een ster op haar jas
heeft. Dat is een nieuwe regel
van de Duitsers. Iedere Jood
moet zo’n ster zichtbaar op de
kleding dragen. Een ster kost

vier cent. De Davidsster
is een belangrijk symbool in het
joodse geloof. Waarom dat zo is
kun je in het blokje hieronder
lezen.

De Davidsster
In de Tenach, het heilige boek van de Joden,
staat het verhaal van David. Hij was een
eenvoudige herdersjongen die mooie liederen kon spelen op zijn lier. Koning Saul vond
deze liederen heel mooi omdat hij hierdoor
zijn droevige gedachten even kon vergeten.
Koning Saul had die sombere gedachten
omdat aan hem een voorspelling was gedaan
dat zijn kinderen hem nooit zouden opvolgen
als koning. Hierdoor werd Saul in de loop
der tijd erg achterdochtig. Hij begon zelfs te
denken dat David zijn ondergang zou kunnen
betekenen. David moest daarom vluchten uit
Jeruzalem, maar Saul zette de achtervolging
in. David verstopte zich in een spelonk in de
rotsen. Een klein spinnetje begon toen een
web te weven in de ingang van de spelonk.
Toen Saul deze spelonk en het spinnenweb
zag, liep hij voorbij. Als iemand zich in die
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holte had verstopt, was dat spinnenweb wel
stuk geweest, zo dacht Saul. Met zijn zwaard
sneed David een stuk van de mantel van de
koning af, toen Saul langs zijn schuilplaats
liep. Dit was het bewijs van de goede bedoelingen van David. “Ik had u toch ook kunnen
doden in het voorbijgaan”, zei David. Saul
heeft David toen vergeven, maar niet van
harte. Uiteindelijk kwam de voorspelling toch
uit. En wie werd de nieuwe koning? Juist,
David.
En zo werd David gered, door een spinnenweb. Je raadt waarschijnlijk al hoe dat
spinnenweb er uit zag: als een ster met zes
punten. Deze ster herinnert de Joden aan de
bescherming van God. Dat de nazi’s juist dit
symbool gebruikten om de Joden te vervolgen, is daarom eigenlijk heel wreed.

Marjan kan wel naar school in
keurig mensen mee. Uit het ene
Amsterdam. Zij gaat naar het
gezin de vader, uit een ander
Joods Lyceum en zit in klas
gezin een moeder en uit weer
1G. Maar vrolijk is het leven
een ander gezin een of meerniet. Er doen veel verhalen de
dere kinderen. Dit soort razzia’s
ronde over wat de Duitsers met zouden sindsdien vaker voorde Joden willen doen, hoewel
komen. Op een dag is Marjan
niemand dat precies weet. In
bij een vriendin als de Duitsers
de zomer van 1942 sturen de
een razzia houden. Een vriend
Duitsers aan zo’n zeshonderd
van de familie gaat Marjan snel
Joden een brief waarin staat
ophalen. Ze halen de Jodenster
dat zij hun koffers moeten
van haar jas en zo komt Marjan
pakken en naar een werkkamp
veilig thuis. Vlak nadat Marjan
zullen worden gestuurd. Deze
is vertrokken, vallen de soldawerkkampen worden ook wel
ten het huis van haar vriendin
concentratiekampen genoemd. binnen en nemen de moeder
Het is niet duidelijk wat zo’n
mee. De vriendin van Marjan en
werkkamp inhoudt, maar
haar broer vluchten via het dak.
iedereen snapt dat het
niet veel goeds kan zijn.
Nergens in de brief staat
bijvoorbeeld wat er in het
werkkamp met de kinderen zal gebeuren. Heel
veel Joden komen dan ook
niet opdagen. De Duitsers
houden daarom een razzia:
een soort jacht op Joodse
mensen. Uit allerlei wonin- Een razzia in Amsterdam. Joden moeten zich op straat vergen in de Joodse Wijk
zamelen en wachten tot ze worden opgehaald om naar een
nemen de Duitsers willewerkkamp te worden gebracht
13

Hoofdstuk 4

Onderduiken
Niet veel later komen vrienden met een hoopvol bericht:
er is een schuiladres buiten Amsterdam gevonden voor
de familie Drukker. Ook zijn er valse persoonsbewijzen
(een soort paspoorten) gemaakt en krijgen Marjan en
haar ouders andere namen. Heel stiekem moet de familie
Amsterdam verlaten met zo min mogelijk bagage. Het
blijkt op het nippertje, want diezelfde avond valt de politie hun woning binnen om de familie mee te nemen.
Het onderduikadres is geen
prettig adres. Marjans ouders
moeten geld betalen om er te
kunnen onderduiken, maar het
is er vies en Marjan zit daardoor snel onder de vlooien.
De mensen van het huis zijn
onaardig, geven de familie
nauwelijks te eten en maken
steeds ruzie. Tijdens zo’n ruzie
dreigt de vrouw des huizes
de onderduikers te verraden
zodat de politie haar man in de
gevangenis zal zetten. De fami14

lie Drukker is op dit adres niet
veilig en wil er niet blijven. Nog
diezelfde avond vluchten ze
weg uit het huis en gaan terug
naar Amsterdam. Daar zoeken
ze vrienden op. Deze vrienden zorgen voor een nieuw en
beter onderduikadres. Toch is
het nooit veilig voor Marjan en
haar ouders. Verraad en razzia’s
liggen altijd op de loer. Het
gebeurt meerdere keren dat
de familie zich in het bos moet
schuilhouden, soms dagenlang.

De familie is erg afhankelijk van hulp.
Gelukkig zijn er in Alkmaar een paar vrienden die weten waar de familie is ondergedoken en die voedsel en kleding kunnen
sturen. Alles in het geheim uiteraard.
Een van deze vrienden is meneer
Van Riet. Marjan en haar ouders
noemen hem ‘ Opa’ . Er worden
brieven geschreven. Deze brieven
zijn voor de familie heel belangrijk omdat ze vertellen over thuis.
Marjan zit uiteindelijk met haar
ouders op vier verschillende
onderduikadressen. Het laatste
adres is in Warmenhuizen op de
boerderij van meneer Kleibroek.
Daar gaat het fout. Op 17 mei
houden de Duitsers een razzia
in het dorp. Ze zijn op zoek naar
mensen die hebben ingebroken
in het kantoor van de Duitsers
in Warmenhuizen. In de boerderij van meneer Kleibroek vinden
de Duitsers Marjan en haar ouders. Zij worden meegenomen
en naar het kamp Westerbork gebracht. Ook meneer Kleibroek
wordt gearresteerd en naar een werkkamp in Duitsland gestuurd.
Hij overleeft dit kamp niet. Tientallen jaren later krijgt meneer
Kleibroek een hoge Joodse onderscheiding.
Zijn kleinzoon neemt deze
onderscheiding in ontvangst.
De boerderij is er nog in
Warmenhuizen.
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Hoofdstuk 5

Westerbork
Westerbork is een kamp waar Joden uit Nederland naar
toe worden gebracht en moeten wachten voordat ze naar
een ander kamp worden gestuurd. Zo’n concentratiekamp
noem je een doorgangskamp.
Vanuit Westerbork stuurt de
familie Drukker nog brieven
naar opa Van Riet en andere
vrienden in Alkmaar. Zij probe16

ren op hun beurt eten en kleren
naar Westerbork te sturen.
Gelukkig komen deze pakketjes
meestal aan.

Iedere dinsdag vertrekken er
treinen vanuit Westerbork naar
bestemmingen in Duitsland
en Polen. Als je naam op een
lijst komt te staan, moet je de
volgende dag mee met de trein.
De Duitsers zeggen niet van
tevoren waar de trein naar toe
zal gaan. Soms gaan er 1000
mensen mee op transport en
soms zelfs 3000.
Dan komt de dag dat Marjan
en haar ouders op transport

moeten. Het is geen gewone
trein waarmee ze reizen. De
trein bestaat uit wagons waarin
men eigenlijk dieren vervoerde.
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Er zijn dus geen banken om op
te zitten en ook geen wc. De
mensen moeten staan, of als
het kan op de grond zitten, en
iedereen moet zijn behoefte
doen op maar één emmer. De
Duitsers stoppen
zoveel mogelijk
mensen in zo’n
wagon en de
reis duurt soms
dagenlang.
De trein van
Marjan en haar
ouders gaat naar
Auschwitz, een
kamp in Polen.
De reis duurt
ongeveer drie
dagen.

Hoofdstuk 6

Auschwitz
Het kamp Auschwitz, dat in Polen ligt, is niet alleen
maar een werkkamp voor Joden. Het is ook een
vernietigingskamp.
Al meer dan
tien jaar willen
de Duitsers
de Joden
weg jagen van
hun grondgebied. Maar
in de Tweede
Wereldoorlog
veroveren de
Duitsers veel
andere landen,
waar ook Joden wonen, en
daardoor komen er juist steeds
meer Joden in hun gebied bij.
Vanaf begin 1942 verliezen de
Duitsers steeds meer veldslagen. Daarom besluiten zij om ‘
het probleem van de Joden’mf,
zoals zij dat noemen, voor eens
18

en voor altijd op te lossen.
Een aantal werkkampen wordt
daarom omgebouwd tot vernietigingskamp. Dat betekent dat
de meeste Joden in die kampen
zullen worden vermoord.

Als Marjan en haar ouders
aankomen in Auschwitz worden
zij uit de trein gehaald. Op het
perron staan Duitse soldaten.
Zij halen mannen en vrouwen uit elkaar. Marjan en haar
moeder worden gescheiden
van meneer Drukker. Daarna
volgt een volgende selectie:
gezonde mensen die kunnen
werken worden gescheiden van
degenen die dat niet kunnen
omdat zij oud, ziek of kind zijn.
De mensen die moeten werken
worden naar barakken gebracht.
In deze houten gebouwen
moeten zij een stapelbed delen
met soms wel tien andere
mensen. Het is er erg vies en
de gevangenen krijgen heel
19

weinig te eten. Ook moeten zij
een uniform dragen. Dit uniform bestaat uit een wit-blauw
gestreepte broek en overhemd.
Op dit uniform is een gele ster
genaaid om te laten zien dat het
een Joodse gevangene betreft.
Iedere gevangene krijgt een
nummer, dat op het uniform
staat en vaak op de onderarm
wordt getatoeëerd. Je naam
wordt vergeten, je mag die
eigenlijk niet meer gebruiken.
Voor de kampbewakers ben je
namelijk geen persoon met een
naam meer. De gevangenen
moeten heel zwaar werk
doen en veel kampbewakers mishandelen
hen.

De meeste gevangenen in
Auschwitz worden echter heel
snel na aankomst vermoord.
Dit weten ze zelf nog niet, want
de kampbewakers doen er alles
aan om dit geheim te houden.
Marjan en haar moeder krijgen
te horen dat ze eerst zullen
gaan douchen om weer schoon
te worden na de lange reis. De
bewakers beloven dat ze hun
koffers daarna weer terug zullen
krijgen. In het kamp zijn grote
doucheruimten gemaakt met
sproeikoppen aan het plafond.
Zo hebben de gevangenen niets
in de gaten en raken ze ook niet
in paniek. Als iedereen in de
ruimte is, gaan de deuren dicht.
Er komt geen water uit de
douchekoppen, maar een dodelijk gas. Na een paar minuten
is iedereen dood. Zo sterft ook
Marjan Drukker uit Alkmaar
op 1 oktober 1944. Ze is dan
14 jaar oud. Ook haar vader en
moeder worden op deze dag
vergast.

20

Waarschijnlijk de laatste foto van Abraham,
Juliëtte en Marjan Drukker

Na de vergassing in de doucheruimte worden de dode
lichamen in ovens verbrand en
de as wordt in de vijvers op het
kampterrein gegooid. Zo willen
de Duitsers ervoor zorgen dat
er niets meer overblijft van hun
misdaad. Aan het einde van de
oorlog proberen ze daarom de
gaskamers en de ovens te ver-
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nietigen door ze op te blazen.
Zo kan niemand bewijzen dat
hier Joden zijn vermoord, hopen
ze. Het is ze niet gelukt. Van
veel concentratiekampen staan
nog gebouwen overeind. Ook
de spullen uit de achtergelaten
koffers zijn achtergebleven. Het
zijn tastbare herinneringen aan
de slachtoffers.

Hoofdstuk 7

Herdenken
Opa Van Riet en andere vrienden in Alkmaar horen niets
meer van de familie Drukker nadat zij uit Westerbork zijn
vertrokken. Wanneer de Duitsers zijn verslagen, gaat Opa
op zoek.
Dat is niet makkelijk en hij moet heel veel brieven schrijven voordat hij na een paar jaar het
slechte nieuws te horen krijgt.
Er is geen graf van Marjan en haar ouders.
Het enige dat van hun leven in Alkmaar
is overgebleven, zijn de dagboekjes van vader Drukker tijdens het
onderduiken, een fotoboek, wat
brieven en het poppenhuis van
Marjan. Vrienden en familie
hebben deze bewaard. De
dagboekjes, de brieven
en het fotoboek liggen
nu in het archief van
Alkmaar.
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Het poppenhuis is in de loop der jaren een
paar keer van eigenaar gewisseld en nu
staat het in een klein museum in Breda.
Een tijdje geleden is het poppenhuis ook
tentoongesteld in het Stedelijk Museum
in Alkmaar.
Er zijn nog maar weinig mensen die
zich Marjan en haar ouders herinneren.
Mevrouw Van Wely-Kramer kan dat nog
wel:
“Ik kom uit een gezin met vier kinderen.
Mijn vader was ziek en daarom was het
thuis geen vetpot, maar er kwamen altijd vriendjes en vriendinnetjes over de vloer. Ook Marjan kwam regelmatig bij ons
spelen. Zij noemde ons huis ‘Huize De Magneet’. Wij kwamen ook
bij Marjan thuis. Ik herinner me haar prachtige poppenhuis. Wij
hadden thuis een poppenhuis gemaakt van een eierkist, waar we
ook gelukkig mee waren, maar zo’n prachtig poppenhuis als dat
van Marjan hadden we nog nooit gezien.
Het zal in het begin van de oorlog geweest zijn,
toen Marjan op kerstochtend met een kerstboom
binnenkwam vol met cadeautjes voor de kinderen er in. Wat vonden wij dat prachtig! Ik vertel
het nog regelmatig aan mijn kinderen. Wat een
jong meisje zoal teweeg kan brengen! Dit voorval
is voor mij een dierbare herinnering. Elke kerst
weer. Ik vind het daarom heel fijn dat er een herdenkingssteen komt voor Marjan.”
23

Voor het woonhuis van de familie Drukker ligt vanaf oktober
2017 nog een herinnering: een
herdenkingssteen met daarop
de namen van Marjan en haar
ouders. Iedere wandelaar die
daar voorbij komt en de steen
ziet, kan zich afvragen: ‘Wie
waren dat en wat is er met hen
gebeurd?’. In Alkmaar worden
voor nog ongeveer 160 andere
Joodse mensen herdenkings-
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stenen gelegd. De Stichting
Herdenkingsstenen Joods
Alkmaar houdt zich hiermee
bezig. Zo raken Marjan, haar
ouders en alle andere vermoorde Alkmaarse Joden niet
vergeten. Ook zorgen de herdenkingsstenen er voor dat
we ons moeten beseffen dat
het vervolgen en vermoorden
van mensen nooit meer mag
gebeuren.

Vragen hoofdstuk 1
1. Bekijk de foto’s uit het fotoboek van Marjan.
a Kun je vertellen wat Marjan op deze foto’s doet?
b Kun je van sommige foto’s vertellen waar in Alkmaar ze zijn
gemaakt?
c Heb jij misschien net zulke foto’s als Marjan in jouw eigen
fotoboek? Zo ja, welke?

Vragen hoofdstuk 2
1. a Waarvan werden de Joden in Duitsland allemaal
beschuldigd?
b Wat klopte er eigenlijk van deze beschuldigingen?
2. Hiernaast zie je een voorbeeld van
een tekening in een Duitse krant uit
de jaren ‘ 30.
De ster op de spin is de Davidsster,
een belangrijk symbool in het Joodse
geloof. Wat wil de tekenaar met
deze tekening vertellen over de
Joden?
3. Waarom geloofden zoveel Duitse
mensen deze beschuldigingen, denk je?
4. Kun je voorbeelden geven uit deze tijd van mensen die
beschuldigd worden van misdaden die ze zelf misschien helemaal
niet hebben begaan?
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5. Een Duitse soldaat in Alkmaar. Hoe kun je zien dat deze foto
in Alkmaar is gemaakt?
6. Wij weten nu dat de Duitsers miljoenen Joden zouden vermoorden. Daarom vragen we ons wel eens af waarom de vader
van Marjan, net zoals de meeste Joden, zich niet echt leken te
verzetten tegen alle nare maatregelen waardoor zij alles kwijtraakten. Probeer eens te bedenken waarom de meeste Joden
toch gehoor gaven aan de bevelen van de Duitsers.
7. Van de Duitsers mocht de familie Drukker alleen datgene
meenemen naar Amsterdam dat ze konden dragen. Per persoon
was dat twee koffers. Wat zou je meenemen in die twee koffers?
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Vragen hoofdstuk 3
1. a Waarom zouden de Duitsers de jodenster verplicht hebben gesteld, denk je?
b Hoe zou jij je gevoeld hebben als je zo’n
ster had moeten dragen?
2. Er zijn veel Joodse mensen die zeiden
dat zij de ster ook met trots droegen. Zou je
dit kunnen uitleggen?

Vragen hoofdstuk 4
1. a Waarom is de boerderij
van familie Kleibroek een goed
onderduikadres?
b Kun je nog andere plekken bedenken die geschikt zouden zijn als
onderduikadres? Leg uit waarom die
plaatsen geschikt zijn.
2. Wat kon je als onderduiker allemaal niet meer doen? Geef vier
voorbeelden.
3. a Het was gevaarlijk om onderduikers in huis te nemen. Leg
uit waarom.
b Waarom zouden mensen dan toch onderduikers in huis hebben
genomen? (Tip: lees ook het verhaal van Marjans onderduikadressen nog eens goed).
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Vragen hoofdstuk 5
1. Hieronder zie je het monument in Westerbork. De treinrails is
omhoog gebogen. Kun je uitleggen waarom men dit een geschikt
monument vindt voor kamp Westerbork?

Vragen hoofdstuk 6
1. Je hebt nu gelezen dat er verschillende soorten concentratiekampen waren. Noem er drie.
2. Een tijdje geleden hing er in de kledingwinkel
Zara dit T-shirt voor kinderen. De ontwerper
wilde een wild-west-look maken. Dit T-shirt
had daarom de ster van een sheriff. Er kwam
heel veel kritiek en de winkel haalde het
T-shirt uit de rekken.
Kun je verklaren waarom heel veel mensen
dit T-shirt niet in de verkoop wilden zien?
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3. Dit is de ingang van
Auschwitz. Boven de poort
staat de tekst “Arbeit macht
frei”, dat betekent: ‘Werken
maakt je vrij’ . Leg uit waarom
dit een gemene grap is.

Vragen hoofdstuk 7
1. a Wat is een archief?
b Waarom worden de dagboekjes, brieven en het fotoboek van
de familie Drukker in het archief bewaard?
2. Het Stedelijk Museum in Alkmaar had graag het poppenhuis
van Marjan in de collectie willen hebben.
a Welke argumenten zijn er te bedenken voor de mening dat het
poppenhuis naar Alkmaar moet komen?
b Welke argumenten zijn er te bedenken voor de mening dat het
poppenhuis in Breda moet blijven?
c Wat vind jij: hoort het poppenhuis in Alkmaar of is het ook
goed dat het in Breda blijft? Leg je keuze uit.
3. Heb je in jouw omgeving of ergens anders al eens zo’n herdenkingssteen gezien?
4. Ken je nog meer monumenten/beelden/gebouwen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog?
5. Wat zouden jij en je klasgenoten kunnen doen om de
Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar te helpen?
29

Dit lesmateriaal is ontwikkeld door de Stichting Herdenkingsstenen Joods
Alkmaar in samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar.
Dit materiaal, of delen daarvan, mogen worden gebruikt voor educatieve
doeleinden en/of onderzoek, graag met verwijzing naar de (website van) de
Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar.
Het materiaal, of delen daarvan, mogen niet worden verkocht of op welke
wijze dan ook voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
www.herdenkingsstenenjoodsalkmaar.nl
www.regionaalarchiefalkmaar.nl

30

