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Joden in Rhenen in W.O. II

A.G. Steenbergen

Inleiding

In “Een eerlijcke plaets. Memorboek van joods Wageningen en omgeving” 
staat een bijdrage over joods Rhenen na de opheffing van de kille in 1916. Een 
belangwekkend deel van dit artikel gaat over de “Periode 1940-1945”. De daarin 
verwerkte gegevens zijn onder andere ontleend aan het “Dossier Joden 1940-
1945”, aanwezig in het gemeentearchief van Rhenen, aangevuld met informatie 
aan mij verstrekt door enkele inwoners van Rhenen en Achterberg. Daarbij kwam 
ook de onderduik van joden in Rhenen en omgeving ter sprake. Van twee families 
is bekend dat zij de moed hadden onderduikers in huis te nemen. Als wij verschil-
lende buurtgemeenten van Rhenen met elkaar mogen vergelijken: Veenendaal 
herbergde voor kortere of langere tijd ca 100 onderduikers en Wageningen zo’n 
200. Ongetwijfeld zullen in Rhenen meerdere joodse onderduikers een veilige plek 
gevonden hebben, maar in de oorlogsliteratuur van Rhenen worden er slechts twee 
genoemd.Waarom? In onderstaand gedeelte zal het gaan over (nogmaals) de fami-
lie Van Klaveren en over de onderduik van de Amsterdamse makelaar Tal met zijn 
vrouw in Achterberg.
Na het verschijnen van het Memorboek zijn er meer gegevens te voorschijn 
gekomen, die een uitgebreid artikel rechtvaardigen.

Van Klaveren vóór 1940

Vanaf 1906 woonde deze familie, afkomstig uit Schoonhoven, in Rhenen. Joseph 
van Klaveren was veehandelaar. In 1902 was hij getrouwd met de Almelose 
Magdalena Haas. Bij de verhuizing naar Rhenen had het echtpaar al twee kinde-
ren: Mozes Joseph (* 1902) en Benjamin (* 1904). Hem ontmoeten we later in dit 
artikel. In de nieuwe woonplaats werden nog vier kinderen geboren: Jacob  
(* 1906), Rachel (*circa 1908, +1908; zij zou begraven zijn op het begraafplaatsje 
van de familie Frank aan de Lupinestraat), verder Abraham (* 1908) en Kaatje, 
die in 1911werd geboren en met wie we later uitvoerig kennismaken. Het gezin 
woonde aanvankelijk op de Doelenwal en later op het Kerkplein 10. De familie 
was vanaf 1916 aangesloten bij de joodse gemeente Wageningen.

Joseph overleed in 1936, 71 jaar oud. Zijn laatste rustplaats werd de joodse 
begraafplaats aan de Oude Diedenweg in Wageningen. De weduwe verhuisde met 
haar nog ongetrouwde zoon en dochter in februari 1938 van het Kerkplein naar de  
Dennenweg (nu Dennenlaan) nr.7, noordelijk van Vreewijk gelegen.
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Zoon Benjamin - Ben in de omgang - was evenals zijn vader koopman, maar in 
alles, zoals Achterbergers mij vertelden. Kaatje was kantoorbediende op een azijn-
fabriek. Blijkens informatie was er in Rhenen geen bedrijf dat azijn fabriceerde. 
Wel haast zeker werkten zij en twee dochters van Hartog van der
Horst op de Chemische Pharmaceutische Fabriek v.h. H. Recter, gevestigd aan de 
Parallelweg te Veenendaal. Deze fabriek leverde vanuit haar buitenlandse vestiging 
azijnessence, gefabriceerd onder rabbinaal toezicht, in verzegelde vaten en mand-
flessen. De inhoud werd voor de handel afgetapt. Joden, die een koosjere huishou-
ding voerden, konden deze azijn gebruiken. 
Kaatje leerde gedurende de mobilisatieperiode 1939/40, waarin in Rhenen wel 
10.000 militairen gelegerd waren, soldaat Bram Denneboom kennen. Als Abraham 
werd hij in 1916 in Avereest geboren. Zijn vader Leon was opkoper van koeien-
huiden en bunzing- en konijnenvellen. Bram was eveneens huidenkoopman
geworden. Was het een toevalstreffer dat hij Kaatje leerde kennen? Of kenden de 
families elkaar vanwege de handel? Of wist Bram dat er in Rhenen een joodse 
familie woonde? In Wageningen werden de joodse soldaten opgevangen door de
familie Van der Horst, die in de Bergstraat woonde. 

Het huis aan de Dennenlaan � te Rhenen op � december 200�. Woonde hier de familie Van Klaveren? 

(foto A.G. Steenbergen, Wageningen)
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Begin van de isolatie

Vrijdag 10 mei 1940, het Duitse leger trok Nederland binnen. De bezetter trof in ons 
land een joodse gemeenschap van 140.000 personen aan. De anti-joodse maatrege-
len lieten niet lang op zich wachten. Al in juli van het eerste oorlogsjaar werd er een 
verbod afgekondigd op ritueel slachten. Er zouden vele verboden volgen...
Het jaar 1941 begon met de uitvoering van Verordening 6/41van 10 januari. “Alle 
personen van geheel of gedeeltelijke Joodsche bloede”  moesten zich melden. Door 
deze registratie konden de Duitsers alle joden in kaart brengen. Men moest zich 
melden op het gemeentehuis, d.w.z. de Nederlandse ambtenaren werkten aan deze 
registratie mee. Rhenen telde op een inwonertal van 8.416 zeven joodse inwoners; 
‘vol-joden’ wel te verstaan.Het waren de reeds genoemde familie Van Klaveren (twee 
vrouwen en een man); Hartog van der Horst (een man), die gemengd getrouwd was; 
Henriëtte de Haan - Heijmans, eveneens gemengd gehuwd, de Duitser Sally Heinz 
Frank en Marie Feingersch uit Odessa. Beiden waren Palestina-pioniers.

Een kortstondig huwelijk

Kaatje moet wel snel na de capitulatie van het Nederlandse leger haar Bram 
achterna gereisd zijn die in Dedemsvaart bij zijn vader en twee zusters woonde. 
Vader Leon was sinds 1934 weduwnaar van Roosje Cohen. Het huis,een deel 
van een dubbele woning en na 1945 verbouwd tot Apotheek, staat er nog in de 
Tuinstraat 2, toen F60.

Kaatje en Bram trouwden op 27 april 1942. Er ging het gerucht dat je, als je 
getrouwd was, niet gedeporteerd zou worden. Het was alleen maar een gerucht...
De aanwezigheid van Kaatjes moeder wordt in de huwelijksakte niet genoemd. 
De leeftijd van haar, 78 jaar, zal de reden geweest zijn de lange reis niet te hebben 
kunnen maken. Bovendien mochten joden sinds november 1941 zonder verlof niet 
meer reizen...
De trouwdag in Dedemsvaart werd overschaduwd door de beslaglegging door de 
bezetter op de woning annex bedrijf. Alles werd verzegeld. De laatste dagen voor 
hun deportatie, waarschijnlijk op vrijdag 2 oktober 1942, vertoefde de familie 
Denneboom, inclusief Kaatje, die zich Kitty was gaan noemen, bij de wijkver-
pleegster van de Vereniging voor Diaconessenarbeid, zuster Jo Scholten, die aan de 
overzijde van de straat woonde. Op eerder genoemde datum werd een aantal joden 
uit Avereest en Dedemsvaart weggevoerd naar het Doorgangskamp Westerbork. 
Vandaar volgde de deportatie naar Auschwitz, waar Leon en zijn twee dochters 
op 12 oktober 1942  omkwamen. Aan Brams leven kwam op 31 januari 1943 
in Auschwitz een einde. Hij was nog geen negen maanden getrouwd geweest. 
En Kaatje-Kitty? Het is niet onmogelijk dat zij via eerder genoemde zuster Jo 
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Scholten uit de handen van de bezetter is kunnen blijven.Zuster Scholten was anti-
Duits en actief in het verzet. Zij heeft verschillende joodse landgenoten op veilige 
adressen kunnen onderbrengen. Kaatje was er mogelijk één van... We ontmoeten 
haar met broer Ben op het onderduikadres in Obdam (N.H.)! 
  
Rhenen

In Rhenen werd de 78 jaar oude moeder van Kaatje en Ben, Magdalena van 
Klaveren - Haas, door de SD? opgepakt en weggevoerd. Dit moet in de loop van 
1942 gebeurd zijn. Haar persoonskaart geeft aan “27 november 1942 V.O.W.”. dit 
betekent Vertrokken Onbekend Waarheen. Er zijn Rhenenaren - bewoners van de 
straat?- die de gevangenneming gezien hebben. En waar was Ben op dat moment? 
Mevrouw Van Klaveren kwam in het kamp Westerbork terecht en vandaar werd zij, 
met vele anderen uit dit kamp, op dinsdag 20 april 1943 - de dag waarop de trei-
nen reden - op transport gesteld naar Sobibor. Drie dagen later kwam er een einde 
aan haar leven; het was 23 april 1943. Zij moet in Westerbork haar zoon Jacob, die 
met zijn vrouw, Grietje van Wijk, en drie kinderen in Emmen woonde, nog gezien 
en gesproken hebben. De jongste van de kinderen was op 7 maart 1941(!)geboren. 
Op 4 mei 1943 ging ook dit gezin op transport naar Sobibor.  
Op 7 mei daaropvolgend kwamen ze om.

Tuinstraat 2 in Dedemsvaart, vroeger een dubbel woonhuis waar in één ervan de familie L. 

Denneboom woonde. (uit: De Joodse gemeenschap van Avereest, pag. �4)
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Onderduik in Obdam

Ben probeerde in Rhenen en Achterberg wel een onderduikadres te vinden, maar 
het lukte hem niet. Speelde zijn handicap daarbij een rol? Hij liep mank en had 
een stoma (na 1945 reed hij in een aangepaste auto). Twee onderduikplaatsen 
worden genoemd: Waddinxveen en Obdam. Over zijn onderduikadres in Obdam 
praatte hij dikwijls bij zijn Achterbergse vrienden. De adresaanduiding op zijn 
persoonskaart, Obdam A 179, geeft aan dat hij sinds 11 januari 1946 officieel 
daar woonde en in augustus 1946 weer in Rhenen. Aan de hand van deze gegevens 
spoorde de Archiefdienst Westfriese gemeenten te Hoorn het adres in Obdam op 
waar Ben en Kitty ondergedoken waren, en de namen en adressen van drie kinde-
ren van het inmiddels overleden echtpaar. Contacten waren snel gelegd. Broer en 
zus waren ondergedoken bij Arie en Stien van Kampen, die in Obdam met een 
melkzaak begonnen waren. Een onbekende man kwam in contact met het echtpaar. 
Hij vertelde dat hij op zoek was naar betrouwbare adressen waar joden konden 
onderduiken. Uiteindelijk nam de overtuigd katholieke familie drie joden in huis: 
een broer en een zus uit Rhenen en een oudere man uit Alkmaar. De jonge vrouw, 
Kitty, wilde af en toe wel eens naar buiten. Om niet herkend te worden verfde ze 
haar zwarte haar rood. Zij werd Janny genoemd en Ben droeg de opvallende naam 
van: Jan de Knetter!
Na de bevrijding hebben Ben en Kitty altijd contact gehouden met de familie Van 
Kampen die het niet breed hadden. Ze hielpen Arie en Stien veel in materiële 
zin. Het echtpaar ontving de Yad Vashem-onderscheiding. Ben is in 1984 voor 
het laatst in Obdam geweest. Hij woonde sinds 1971 in Amstelveen. Waar en 
wanneer hij overleden is, weten we nog niet. Kitty overleed in Scheveningen op 15 
november 2001, 91 jaar oud. Zij was hertrouwd met S.A.T. van der Wielen. Kitty 
ligt begraven op de joodse begraafplaats te Wassenaar. Jammer genoeg zijn bij ons 
onderzoek geen foto’s van de drie leden van de familie Van Klaveren gevonden.

Onderduikers in Achterberg

Makelaar Felix Tal uit Amsterdam was met zijn vrouw Greta enige tijd onder-
gedoken in de pastorie van de familie Van Viegen in Achterberg. Hoe hij daar 
precies kwam, is niet bekend. Via de LO of het verzet? In zijn brief, gedateerd 5 
maart 1972 aan de familie Van Viegen, schrijft hij erover. Hij haalde het “Uit mijn 
memoires van 40/45”. Waar zijn deze gebleven? 
Op een natte, donkere avond in oktober (jaar?) was hij op zoek naar de pastorie 
en de dominee. Toen hij aanbelde en de deur openging, kon hij alleen zeggen: “Ik 
ben een Jood”. Verder moest hij maar afwachten. Felix en Greta kregen onderdak. 
Felix, die impulsief en rusteloos was, kon moeilijk binnenzitten. Hij schilderde 
graag en dat deed hij in de korenvelden. Soms was hij in het dorp te vinden. Zijn 
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vrouw sleet de dagen met het bestuderen van de Thora. Ze mocht hiervoor de 
kanselbijbel gebruiken. Ze was introvert en zij maakte zich zorgen om haar twee 
kinderen. Toen het te gevaarlijk begon te worden, vooral voor Felix, werden ze 
met medewerking van de LO naar een onderduikadres aan het IJsselmeer gebracht. 
Daar waren veel jongeren, maar weinig eten. Om niet van honger om te komen, 
groef mevrouw Tal met haar handen suikerbieten op. Het echtpaar had de beschik-
king over één klein kamertje, waarin ze continu in elkaars nabijheid moesten 
leven. Na de bevrijding keerde Felix Tal met zijn vrouw terug naar Amsterdam.
Tal hernam zijn werk als makelaar. Mevrouw Greta Tal, die het verlies van hun 
zoon Willy, die op 30 april 1943 in Auschwitz omkwam, en haar familie niet kon 
verwerken, vertrok na enige tijd naar Israël. Daar woonde en woont hun dochter 
Flory (Flora), geboren in 1919 in Amsterdam. Voor de onderduik trouwde ze in 
1942 in Amsterdam met Elie Asscher, een zoon van Abraham Asscher (tot aan zijn 
overlijden in 1926 opperrabbijn van Groningen) en van Clara Pinkhof (+ 1984 in 
Israël). Flory was ondergedoken in Haren bij Groningen bij de familie Mulder. 

Overlijdensadvertentie van Kitty van Klaveren uit het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 2� -11-2001



OUD RHENEN - drieentwintigste jaargang - januari 2004 - no. 1 - blz. 4�

Met dochter Klaartje raakte ze zeer bevriend (haar “duikzusje”). Zij woont in 
Wageningen. In oktober 2003 waren Elie en Flory in Nederland. Ze logeerden 
onder andere op 10 oktober in Oosterbeek. Van ons bezoek aan hen maakten we 
bijgevoegde foto. Elie Asscher heeft in 1940/45 in een krijgsgevangenkamp geze-
ten. Flory zelf heeft nog op 16 andere plaatsen in Groningen en Friesland een 
onderduik-adres gehad.
Mevrouw Greta Tal - Spangenthal (*12 januari 1894 Amsterdam) overleed in 1971 
in Israël. Felix (Philip)Tal (*21 september 1892 Amsterdam) stierf in Amsterdam 
in 1983. Hij werd begraven naast zijn vader op de begraafplaats Muiderberg. 
Beiden waren voor de kinderen zeer gesloten over hun onderduikperiode.

Bronnen
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Gemeentearchief Rhenen: Inv.nr. 93 Dossier Joden 1940 – 1945, Persoonskaarten 
2de ex.
Herinneringscentrum Kamp Westerbork: Transportlijsten (uitgaande) kamp 
Westerbork – Sobibor (met dank aan educatief medewerker de heer P. Prinsen)
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