MARIETJE VAN DAM

De jeugdjaren in Haarlem

Geboren in Haarlem
Marietje ziet het levenslicht op 18 februari 1929 in

van de gegoede burgerij in deze straat. De kinderen

het ziekenhuis in Haarlem.

van het koopgedeelte laten zich zo weinig moge-

Zij is de derde in de rij. Voor haar zijn Greet en

lijk in met de arbeiderskinderen. Veelal bezoeken

Marianne al geboren. En daarna komen Jan, Alida

ze ook andere scholen. Toch is de Gereformeerde

en Suus. Haar volledige naam is: Marietje Anna

lagere school in de wijk, de Abraham Kuiperschool,

Marie. Ze is vernoemd naar de zus van haar vader.

bevolkt door kinderen van verschillende standen.

Het is heel koud, als ze wordt geboren. De winter

Maar na schooltijd spelen de kinderen van de

van 1929 is extreem koud en lang. Zo koud, dat de

gegoede burgerij weer alleen met elkaar en Marietje

luiers die in het water staan in de keuken, bevriezen

is een van hen. Marietje: ‘Ik was vriendinnetje van

van de kou. Jaren later vertelt Marietje nog altijd

Esther, een joods meisje, waarvan haar vader koop-

het verhaal van de bevroren luiers in de keuken, op

man was. Een rijk man met een handel in olie en

menige verjaardag.

kolen. Deze familie, waar ik wel es thuis kwam, was
vriendelijk maar zeer op afstand. Bij haar thuis spelen
was er vaak niet bij, omdat haar vader dan andere
kooplieden op bezoek had. Ze speelde dan bij mij thuis
en nam dan haar mooie en dure speelgoed mee.’
Jaren later in 1942, als de joden van de Duitse
bezetter ook in Haarlem hun huizen moeten verlaten, is het gezin plots in een nacht verdwenen om,
zo bleek na de oorlog, onder te duiken

‘Je was blij dat jezelf de
honger had overleefd en
het gezin in december 1944 op transport
je wilde weer een nieuw
gesteld naar Mauthausen via Westerbork.
leven opbouwen!’
elders in het land. Door verraad wordt

Marietje en haar zus Greet

Marietje ziet na de oorlog haar vrien-
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Van goede huize

dinnetje nooit meer terug. ‘Het gekke is, dat het veel

Marietje is geboren in Haarlem en woont aan de

indruk maakte toen ze verdwenen was, maar dat je

Geert Grotestraat, waar veel woningen staan van de

daar na de oorlog niet echt bij stilstond; je was blij dat

woningbouwvereniging ‘Vooruit’. Naast enkele rij-

je zelf de honger had overleefd en je wilde weer een

en woningwetwoningen zijn er ook koopwoningen

nieuw leven opbouwen.’
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Dagboek verbrand
Als kind leest Marietje veel boeken, ze is lid van de
bibliotheek en haalt echte meisjesboeken, van de
bekende ‘Sanne van Havelte’. Tevens schrijft ze veel
in haar dagboek, tussen haar tiende en haar zestiende. Helaas zijn deze boeken verbrand, toen er begin
jaren vijftig brand ontstaat in de bovenwoning,
waar Marietje dan met haar man woont. Al haar
dagboekaantekeningen gaan verloren, net als veel
foto’s die op haar slaapkamer liggen.
‘Dat was toen heel heftig; ik ben altijd erg bang voor
vuur gebleven en ging altijd als we ons huis verlieten,
alles controleren of er geen brand kon ontstaan, mijn
hele leven lang!’
Vader veel van huis
De vader van Marietje is Kapitein op een koopvaardijschip. Met dat schip vaart hij de hele wereld rond
en vooral van en naar Nederlands-Indië. Dat zijn
lange reizen, zodat haar vader zo een half jaar weg is
Jan Hendrik van Dam in 1933

van zijn gezin. Het huishouden wordt bestierd door
Marietje haar moeder, maar vooral door haar oma,
die eigenlijk de baas is in huis. Marietje herinnert
zich dat haar oma erg bemoeizuchtig is en weinig
overlaat aan haar moeder. ‘Mijn moeder was te zachtaardig om er tegen in te gaan, zodat ook de opvoeding
van de kinderen bij mijn oma lag. En die deed dat
met harde hand. Als je ‘een grote mond’ had, dan
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pakte ze de mattenklopper en sloeg je even flink op de

niet of nauwelijks iets aan zijn kinderen. Maar Ma-

billen. Vooral mijn broer Jan moest het vaak ontgel-

rietje weet nog goed hoe het gaat, als hij weer thuis

den. Mijn moeder stond er dan in tranen bij en deed

komt na die lange tijd. ‘Ik was inmiddels 17 jaar,

niks, zo zat ze onder de plak van oma. Ik vond haar

toen vader in november 1945 thuis kwam.

een naar mens. Toen Jan groter werd liet hij zich niet

Hij zei: En wie ben jij?, toen hij haar weer

meer koeioneren door oma en heeft haar eens flink bij

zag. Want ik was inmiddels zo veranderd in

de keel gegrepen; ik weet dat nog goed, want ik stond

die zes jaren, dat hij mij niet meer herkende.’

daar bij. Jan schreeuwde, dat als ze nog een keer zou

Naast de blijheid dat haar vader levend is terugge-

slaan, hij haar het huis zou uitzetten. Sindsdien heeft

keerd, herinnert Marietje dat voorval als een teleur-

ze dat nooit meer gedaan. Ik vermoed ook dat Jan het

stelling. Vader neemt wel voor iedereen chocolade,

vader heeft verteld, toen die weer thuis kwam van een

regenjassen, Italiaanse modieuze schoenen en

reis, want het bleef rustig in huis.’

panty’s mee. Dit is natuurlijk heel speciaal, omdat

‘Hij zei: En wie
ben jij?’

er in Nederland een groot tekort is aan voedsel en
kleding. Ze weet nog dat ze de koning te rijk is met
de reep chocolade, die ze krijgt.
Hongerwinter
De oorlogsjaren zijn, zoals voor velen in het westen
van het land, zwaar. Voedsel en goederen zijn de
eerste jaren op de bon en in de laatste winter van
1944 is er vrijwel niks meer te krijgen. De oudste
kinderen, waar ook Marietje deel van uitmaakt,
Jan, Alida, Marietje, buurjongen Rob

Oorlogstijd
Tijdens de oorlogsjaren is Marietje een puber en
maakt dit daarom heel bewust mee. Haar vader is
in die periode bijna zes jaar van huis, omdat hij als
kapitein op de grote vaart werkt. Hij vertelt hierover
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staan uren in de rij voor het uitdelen van de soep of
wat er voor doorgaat. Waterige soep met nauwelijks
groente, laat staan vlees. Het geeft de maag een
beetje vulling, maar meer niet. Greet, haar oudste
zus, in de Hongerwinter inmiddels al twintig, is de
sterkste van het gezin; haar moeder te zwak en dat
geldt dat jaar ook voor oma, die veel ziek is. Greet,
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in verpleegstersuniform, want ze is inmiddels leer-

voor handen is, wordt het steeds kouder in huis. De

ling-verpleegster in het Acaciaziekenhuis, gaat er

matrassen worden in de huiskamer bij elkaar gelegd

‘s ochtends vroeg op uit met de enige fiets die er

en het gezin ligt de gehele dag het meest in bed om

nog thuis is, met houten banden, want de rubberen

warm te blijven. Soms is er wat hout opgescharreld

zijn al lang versleten.

en zitten ze even bij de warmte van het vuurtje,
maar dat duurt meestal niet lang.
‘Het gekke was dat ik mij die tijd als ook heel gezellig
herinner. We vertelden elkaar verhalen en we zongen
liedjes. Ook de vaderlandsgetrouwe liedjes werden
gezongen, zoals van Piet Hein en het Wilhelmus, maar
dan altijd heel zachtjes; stel dat iemand het hoorde......
er stonden strenge straffen op.’
De opbouw na de oorlog
Na de bevrijding kan Marietje haar mulo-diploma
versneld halen. Net als velen is zij de laatste jaren
Geert Grotestraat in Haarlem

van de oorlog niet meer naar school geweest. Eerst
moet het schoolgebouw weer hersteld worden, want

Ze gaat met die fiets langs de boeren in de Haar-

de Duitsers zijn daar ingekwartierd geweest, met

lemmermeer om voedsel te vergaren. Ze betaalt veel

alle gevolgen van dien.

geld aan de meeste boeren, die van de hongerige

Na de Mulo gaat Marietje de verpleging in, net als

stadsmensen profiteren, voor wat aardappels, suiker-

vele meisjes van haar leeftijd. Eerst als leerling en

biet of prei. Als ze geluk heeft krijgt ze wat mee van

later als betaalde kracht. ‘Later heb ik vaak gedacht,

een boerengezin, dat geen misbruik wil maken van

dat dat eigenlijk helemaal niet mijn roeping was; ik

de situatie. ‘Dat waren goede mensen en zeker niet

wilde graag schrijver worden en verhalen vastleggen.

altijd Gereformeerd’ , zegt Marietje nu vaak. Ook

Maar ik had toen geen idee hoe ik dat voor elkaar

herinnert ze zich nog goed dat de laatste maanden

moest krijgen. Behalve in mijn dagboek had ik weinig

van de Hongerwinter er geregeld bloembollen

geschreven..... maar het bleef een droom.’

gegeten worden. Omdat er geen brandstof meer
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De eerste zomers na de oorlog worden doorgebracht
op Terschelling, waar haar oom en tante wonen op
een boerderij. In het begin om aan te sterken en later als een echte vakantie gaat zij met haar zussen en
broer naar oom Wim en tante Betje. ‘Hij was een erg
aardige man, maar tante Betje was nogal behoudend
en we mochten maar weinig en zeker als opgroeiende
meisjes.’ Toch lukt het Marietje contact te leggen
met een hele leuke jongen, Gijs, die op het eiland
woont. Hij helpt in de zomer mee op het land van
haar oom. ‘Ik vond hem geweldig leuk en weet nog
dat we elkaar voor het eerst zoenden in het hooi. Dat
mocht natuurlijk niet van tante, want ze voelde zich
kennelijk erg verantwoordelijk voor ons.’
Gehuwd
Er bloeide iets moois op tussen Marietje en Gijs.
Ze kregen verkering, verloofden zich in september
1952 en trouwden op het eiland Terschelling uiteindelijk op 16 maart 1953.

Gijs en Marietje en bruidsmeisje Alida

10

11

