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Joodse onderduikers in Rhenen

C.A.M. Crum

Ik ben C.A.M.Crum (Corrie), geboren 25 
juni 1933, in de buurtschap Eldik nabij het 
dorp Ochten, gemeente Echteld. Ik vertel 
een verhaal van een aantal moedige mensen 
uit mijn kinderjaren, spannende, angstige, 
en bange dagen en nachten, een periode 
die diepe indruk op mij heeft nagelaten. Ik 
ben er mij van bewust dat er waarschijnlijk 
meer mensen zijn die toen in die jaren een 
dergelijke gebeurtenis hebben beleefd en ook 
hebben opgeschreven, dus ik zal zeker niet de 
enige zijn
Mijn vader was Klaas Crum, geboren 23 
oktober 1904, te Dodewaard, en mijn moeder 
Lambertha Margareta Sanders, geboren 21 
december 1904, ook in Eldik (gemeente 
Echteld). Mijn ouders waren eenvoudige, 
hardwerkende mensen, die sinds medio 1938 
woonden in het toenmalig woonhuis dat langs de Grift stond, bijna in de zandberg 
(zandafgraving) van de Grebbeberg.
Na de meidagen van 1940 noemde men de berg de Duivelsberg, omdat de Duitsers 
hier zo zwaar hebben moeten vechten. Het was een toeristische omgeving, rustig. 
Vóór ons huis lag de grote boerderij van Rijksen (de Kukkel). Onderaan de voet 
van de straatweg, de berg op, lag het prachtige hotel de Grebbe met zijn paar-
den- en koetsenstalling, en links de berg opwaarts in de bocht de mooie villa 
van De Ridder, (deze staat er tot op heden nog). Net links vóór de sluis richting 
Wageningen, lag de villa van de familie De Boer, en over de sluis woonde Van 
Dam de toenmalige sluiswachter. Zijn zoon Gijs woont nog ongeveer op die plek.

Terug naar Cuneralaan 99, dat is namelijk ons oude officiële adres. Bij het huis 
was een grote moestuin, en er stonden bovendien heel veel vruchtbomen rondom. 
Mijn ouders waren er zeer gelukkig en tevreden, ze noemden deze plek het para-
dijs op aarde. Onze buurman was de familie Jos van de Scheur, een kleine boer en 
tevens werknemer bij De Ridder, en zij bewoonden een kleine boerderij tussen de 
oude trambaan en de Grift. Daar groeide Corrie op. Ik vertoefde ieder moment op 
de berg, en kende de omgeving als mijn broekzak. Daar voelde ik mij thuis en vrij 

Mijn moeder, onderaan de Greb, 1939.
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als een vogel. Er waren geen vriendjes, en ik kwam ook niet bij anderen op het 
erf, want mijn ouders hielden daar niet van. Zij waren daar zeer streng in, niet bij 
anderen, want dan zou je in de weg kunnen lopen, of je zou iemand tot last kunnen 
zijn, je moest bij jezelf blijven. Vooral mijn moeder hield zich graag afzijdig 
van anderen, bovendien zei ze altijd: er zijn maar weinig kinderen die zo’n grote 
speelplaats hebben als jij, dus wat zou je bij een ander moeten zoeken. Ik vond het 
prima, ik vermaakte mij uitstekend, mijn ouders hadden al een zoon verloren, dus 
ik werd erg beschermd grootgebracht.

Mobilisatie

En dan is het ineens gedaan met de rust: mobilisatie. De familie Crum krijgt 
inkwartiering van een zevental soldaten. In de voorkamer, een ruimte van 4 bij 
4, het waren een soort aan- en afvoertroepen want hun paarden stonden in de 
paardenstalling van hotel de Grebbe, deze was daarvoor ook gevorderd. Naast het 
werk voor de twee kostgangers werd het heel druk, vooral voor mijn moeder, die 
al gauw door de soldaten met moeke werd aangesproken. Zij deed al snel voor 
haar jongens de was, herstelwerkzaamheden en dergelijke. De soldaten deden 
als tegenprestatie meehelpen in de tuin, hielpen het erf mee schoon te houden en 
bovendien hielpen ze mee de berg te schonen van bomen en struiken. Een voor-
waarde voor de bewoner van nr. 99 was dat hij de berg schoon hield en dat hij er 
voor zorgde dat de door derden afgehaalde vrachten zand werden genoteerd in een 
boek: de lengte en de breedte van de laadbak, en de hoogte van de bult zand die 

Linksonder onze woning aan de Greb, najaar 1940.
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er op lag werden opgemeten en 
vermeld, een kopie van de bon 
werd meegegeven aan de afhaler 
waarvoor hij tekende, en er bleef 
een bon in het boek zodat eens 
in de zoveel tijd de eigenaar van 
de berg en het huis (Leccius de 
Ridder) een rekening stuurde 
aan de zandafnemer. Voor deze 
bijkomende werkzaamheden 
ontvingen mijn ouders een 
kleine vergoeding. Door het 
afgraven kwam de begroeide 
bovenrand van de berg naar 
beneden, zwarte grond met 
bomen enz. en die moesten dan 
verwijderd worden want er was  
alleen maar vraag naar schoon 
roodachtig bergzand. 
Wel, omdat het schoonhouden 
van de berg zeer zwaar werk 
was, hielpen de soldaten met 
hun paarden. Door de aanwezige 
soldaten leerden mijn ouders 

ook hun grote baas (zoals de soldaten hem noemden), de majoor Landzaat, heel 
goed kennen. Hij kwam vaak op bezoek, ook kwamen in de loop van de tijd fami-
lieleden van de soldaten op bezoek en veel collega-soldaten. Er werden ook op 
diverse plaatsen grote barrakken neergezet voor ontspanning voor de soldaten en 
degenen die inkwartiering hadden mochten dan ook meekomen. Kortom, het was 
een gezellige tijd, er werd rondom en op de Grebbeberg gegraven en gebouwd, 
verdedigingswerken werden gemaakt want de geruchtenstroom hield niet op. Je 
hoorde veel dat er oorlog zou komen, deze geruchten waren minder gezellig, 
en dat maakte je angstig, en er was natuurlijk veel bezorgdheid, en ik als kleine 
jongen hoorde dit allemaal aan zonder het te begrijpen. Ik vermaakte me wel. 
Langzamerhand werd ik een beetje bevriend met de soldaten, vooral met Janus 
Weiland uit Rotterdam. Ook was ik vriendje met de paarden van de soldaten, 
natuurlijk zonder in de weg te lopen. Ik ging ook nog wel naar de stellingen, daar 
ben ik ook wel eens weggestuurd. Ook was ik veel bij de bunkers en de kazemat-
ten, zonder feitelijk te weten waar ze voor dienden. 

Vader, moeder en Cor Crum, 1939.
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Oorlog

En dan ineens blijkt de voortdurende geruchtenstroom bewaarheid te worden. Zo 
maar stort al dat moois ineen. Dan staat op die prachtige morgen van de 10de mei 
1940 de hele wereld op zijn kop. Toen gebeurde waar feitelijk niemand rekening 
mee had gehouden, of rekening mee wilde houden: “OORLOG”. Het was de 
gehele nacht onrustig, dus waren wij vroeg op en stonden half aangekleed buiten 
naar de blauwe lucht te staren die vol zat met Duitse vliegtuigen. Men dacht eerst 
aan een oefening, maar 
helaas, het was meteen 
een chaos, er werd 
geschreeuwd, gehuild en 
zelfs gevloekt en niemand 
wist precies wat er moest 
gebeuren. 
De soldaten kregen hun 
opdrachten, moeder Crum 
en kind moesten ogen-
blikkelijk hun woning 
verlaten, met achterlating 
van heel hun bezit, ook 
de levende have. Dat was 
een groot verdriet, mijn moeder moest vreselijk huilen, alleen wat lijfgoed mocht 
meegenomen worden, handbagage dus. Ze riep steeds weer dat alles wat ze zo 
moeizaam bij elkaar hadden gespaard nu achtergelaten moest worden. De soldaten 
probeerden haar te troosten door te zeggen: ga nou maar moeke, probeer het vege 
lijf te redden, want geloof ons, het loopt helemaal verkeerd af, en wij doen de 
deuren wel goed afsluiten als wij vertrekken. Eerst wilde ze echt niet weg, maar 
het moest. Met veel moeite heeft ze afscheid genomen, van de soldaten, en Corrie 
ook, en met zachte hand, geholpen door de soldaten, is ze op weg gegaan naar de 
loswal in Rhenen, naar de kolenboten die elders al lang klaar hadden gelegen. Die 
boten zouden ons naar veilige oorden vervoeren. Tot overmaat van ramp mocht 
mijn vader ook niet mee want die moest zich melden bij de burgerwacht bij de 
spoorbrug in Rhenen. Dus mijn moeder was de wanhoop nabij. Maar wij zijn toch 
bij de loswal aangekomen en aan boord gegaan, daar hebben wij onder de trap, 
in boten die niet fatsoenlijk schoon gemaakt waren, in het kolenstof een plaatsje 
gekregen. Het was donker en benauwd in de boot, want de luiken waren dicht 
en er was ook amper licht. Begrijpelijk dat het geen prettige reis was, allemaal 
bedroefde en huilende mensen, die van de ene op de andere minuut alles kwijt 
waren en die nu opgesloten zaten in een stoffige smerige kolenboot, niet wetend 
waar ze terecht zouden komen en totaal geen idee hadden wanneer ze weer thuis 

Onze woning aan de Greb, na de verwoestingen van mei 1940.
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zouden zijn. Men moest 
maar afwachten wat hun 
nog allemaal te wachten 
zou staan. Corrie zat dicht 
tegen zijn huilende en 
geheel overstuur zijnde 
moeder die in haar ene 
hand een kussensloop met 
enig lijfgoed geklemd 
hield, en met de andere 
hand hield ze Corrie 
stevig vast. Onder haar 
arm hing een handtasje 
met daarin een inmiddels 

gesmolten pakje roomboter, en twee doodfonds-polissen, dat was ons hele bezit. 
En steeds maar mompelend: ik ga nog liever dood als dat ik op de boot blijf, en als 
ik er af kom ga ik direct terug naar de Greb.
Wij zijn in Lekkerkerk van de boot gegaan en terecht gekomen in een grote boer-
derij. Inmiddels had Jos, onze buurman uit de Greb, zich over ons ontfermd, want 
wij moeten er nog al uit gezien hebben, vertelde hij mij lang na het gebeurde. Hij 
vertelde mij toen ook dat er met mijn moeder niet veel te beginnen was geweest, 
en dat ze maar naar huis wilde, naar haar man en haar woning. Dat heeft ze 
tenslotte ook zo gedaan. Zodra ik, Corrie dus, goed had geslapen en een beetje 
was schoongepoetst, en wat had gegeten is ze gaan lopen. Al onze moeite was 
vergeefs zei Jos, ze ging naar de Greb.
Wel, wij hadden naar mijn gevoel uren gelopen, misschien ook wel niet. De lucht 
was inmiddels pikzwart geworden, ik wist niet wat ik zag, en vroeg het aan mijn 
moeder. Die zei: het lijkt wel brand, het stinkt ook als brand. Dat klopte, want 
Rotterdam was inmiddels gebombardeerd, wij waren per ongeluk zomaar de dijk 
opgegaan en richting Rotterdam gelopen, en toen ineens klonk er een langgerekte 
kreet achter ons, “Bartha” en nog eens, mijn moeder keek meteen achterom. En ze 
had het al gehoord: het was mijn vader. Dat was me een heugelijk weerzien. Nadat 
we weer bij zinnen waren vertelde mijn vader dat eenieder met toestemming  bij 
de spoorbrug in Rhenen weg had mogen gaan, omdat er van de verplichte achter-
blijvers maar enkele aanwezig waren. Hij was toen met een koffer achterop de 
fiets van mijn moeder, over de dijken van de rivier, achter de boten aangegaan. Na 
veel vragen was hij tenslotte bij Jos onder aan de dijk terecht gekomen en Jos had 
gezegd: Crum, ik heb mijn best gedaan maar met je vrouw was niet te praten. Ze 
wilde naar jou en naar de Greb, en ze is met de zoon die kant op gegaan, met zijn 
vinger de richting aangevend.

De verwoestingen rondom onze woning, met 1940
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Wel, zo vond mijn vader ons, maar wat nu? Dat is niet zo moeilijk, moet mijn 
moeder gezegd hebben, wij gaan naar de Greb, we gaan naar huis. Mijn vader wilde 
terug naar de boerderij in Lekkerkerk, maar er was met moeder niet te redeneren, 
vertelde mijn vader veel later. Dus hij had een fiets gevonden, en wij kwamen in 
de brandende stad Rotterdam terecht. Mijn vader wilde toen naar de vrouw van 
Janus Weiland, want Janus was als het goed was in de Greb, die kon nog niet thuis 
zijn, maar er was geen doorkomen aan. Er heerste een grote chaos: lawaai, gehuil, 
geschreeuw, sirenes. In één klap waren velen alles kwijt en 900 mensen zelfs hun 
leven. Corrie zat op een koffer achter op de fiets bij zijn vader, en wist niet wat 
er om hem heen allemaal gebeurde. Bang en angstig hield ik mijn vader vast, niet 
wetend waarom dit was, en op mijn vragen wist pa ook geen goed antwoord. 

Zoetermeer

Wij werden van het kastje naar de muur gestuurd, en ineens waren wij buiten de 
stad en gingen richting Zoetermeer. Volgens mijn vader wist hij ook niet hoe hij 
de stad uit was geraakt. Ik ben met de massa meegegaan. Doodmoe en zonder 
eten probeerden mijn ouders in een loods bij het station in Zoetermeer te over-
nachten, maar dat lukte niet zo best, totdat er eensklaps een aardige man mijn 
ouders aansprak, en meenam naar zijn huis. Daar werden wij van eten voorzien, 
we konden ons opknappen, en er werd wat kleding bij elkaar gezocht, en toen 
zagen wij er eens weer wat beter uit. Na een goede nachtrust zijn wij de andere 
morgen weer op de fiets gestapt naar de Greb, en het ergste, zei mijn vader later, 
we hebben niet eens een adres van die mensen, alleen maar een foto van hun huis 
en een familiefoto. Wij waren zo verbouwereerd dat wij na een bedankje zó zijn 
weg gegaan, zonder al te veel oponthoud. Ondanks de wanorde en de chaos die 
op de wegen heerste kwamen wij ongedeerd in Rhenen aan, en mijn moeder, die 
amper uitgesnikt was, begon opnieuw te huilen bij de aanblik van Rhenen. De stad 
was veranderd in een rokende puinhoop, en zij begon zich meteen af te vragen hoe 
het bij hun huis zou zijn. Maar mijn vader zei: ben de gek vrouw, daar is niks aan 
de hand, we zitten zo verscholen in de berg daar heeft niemand belang bij gehad. 
En prompt vonden wij op de oprit van Van Hoogdalem, de timmerfabriek aan de 
Grebbeweg mijn kinderfiets terug, en even later, met twee lekke banden, de fiets 
van mijn vader. Die stond tegenover de plaats waar nu het Militaire Ereveld ligt, 
zomaar tegen een boom. Maar bergafwaarts in de bocht, zagen wij het al, het was 
verschrikkelijk: de villa in de bocht zwaar beschadigd, maar deze stond er nog. 
Voor de rest was het één grote vernieling, alleen ons huis stond nog overeind. Ook 
zwaar beschadigd, buitenom het huis een grote bende en binnen in huis was alles 
moedwillig vernield: moeders trots, de voorraadkelder, daar was alles in kapot 
gegooid. Mijn moeder had het werkelijk niet meer, in een tijd van een paar dagen 
waren we totaal berooid: niets meer over van haar meubeltjes, geen bed meer.
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Wat nu te beginnen? Na veel gehuil werd er weer moed gevat, want mijn ouders 
moesten weer verder. Er werd eerst geruimd, zowel binnen als buiten, je wist 
haast niet waar je moest beginnen vertelden ze later. Er werden eerst slaapplaatsen 
gecreëerd met behulp van stro, toen werden de ramen provisorisch dicht gemaakt 
want al het glas was eruit. Het dak van het huis werd, voor zover als het kon, 
een beetje hersteld, en er werd weer iets bruikbaars aan servies en pannen bijeen 
gezocht. Ook wat meubilair natuurlijk, de kachel was niet meer geheel compleet, 
maar was nog bruikbaar en hout was er voldoende. Zo hebben zij enkele maan-
den geleefd en met behulp van familie zijn zij langzaam weer een beetje overeind 
gekrabbeld. Het heeft lang geduurd, en ik zag als kind alleen maar verdriet. Ik 
ging wel de berg op om naar onze dieren te zoeken, daar had ik de meeste zorg 
over, maar mijn ouders vonden dat niet prettig want er lag overal nog munitie en 
ander gevaarlijk spul. Mijn speurtocht leverde weinig op, alleen de geit was terug, 
een beetje verwilderd maar hij was er tenminste weer.
Toen de grootste schok voorbij was, begon de maatschappij zich weer op te rich-
ten: het herstel en de nieuwbouw kwamen op gang, en de toeristen kwamen in 
grote getale naar de inmiddels beroemd geworden Grebbeberg, zoals gezegd de 
Duivelsberg. Er was daar een enorme strijd geleverd, onze soldaten hadden zich 
met hand en tand verzet, velen hebben daar met hun leven voor betaald, en zij 
zijn als helden gevallen, zoals de majoor Landzaat, majoor Jacometti, soldaat 
Verhoef en vele anderen. Zij allen hebben hun laatste rustplaats gevonden op de 
Erebegraafplaats op de Grebbeberg. Welnu, veel nabestaanden brachten direct na 
de oorlog, uit alle hoeken van ons land een bezoek aan het ereveld, met in hun 
voetspoor fotografen, souvenirverkopers en dergelijke. Maar ook velen kwamen 
bij mijn ouders informeren, of ze misschien hun gesneuvelde man of zoon nog 
hadden gekend, of om na vragen waar of hun vermiste geliefde gebleven zou 
kunnen zijn.

Onderduikers

Al snel liet ook de bezetter zich gelden. Allerlei onaangename maatregelen werden 
afgekondigd en ingevoerd. Er moest van alles worden ingeleverd of anders werd 
het wel gevorderd. Alles wat denkbaar was werd schaars en meestal kwam het op 
de bon, zoals dat toen heette: men kreeg een kaart met bonnen, en voor schoe-
nen, suiker, kolen en wat niet al moest men een bonnetje ervan afknippen om het 
gewenste spul te kunnen kopen. Er werden mensen opgepakt en weggevoerd voor 
dwangarbeid, en nog erger was dat er bevolkingsgroepen vervolgd gingen worden. 
Kortom, het leven werd moeilijk en men werd bang en angstig, het verzet tegen al 
deze Duitse maatregelen nam ook toe, eerst ongeorganiseerd, maar al snel georga-
niseerd. Bij mijn ouders was het een komen en gaan van mensen die ik niet eerder 
had gezien, en dan vroeg ik aan mijn ouders: wie zijn die mensen en wat komen 
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die doen? Dan was steevast het antwoord: och die mensen komen zo maar bij je 
ouders kijken, je doet maar net of je ze niet heb gezien. En hoe heten ze dan? Dat 
is niet belangrijk, je kunt beter geen namen weten.
Zo had ik ook al een paar keer een mevrouw gezien, die ik, Corrie, dus ook niet 
kende. Mijn vader werkte inmiddels 
in het bos als los arbeider en hij deed 
vaak een klusje voor Hendrik Laheij, 
de ober van het hotel De Grebbe. Zo 
kon mijn vader heel goed de Duitse 
razzia’s ontlopen. Heer Hendrik was een 
goede bekende, en die kwam vanaf het 
begin dat wij daar woonden al bij mijn 
ouders van alles lenen als hij ergens 
om verlegen zat, vooral spek en worst. 
Half augustus 1942, stond hij weer met 
zijn guitige glimlach bij mijn ouders, 
(dat is mij later verteld), en hij zei toen, 
‘Beste Crummetjes, ik heb nu een zeer 
groot probleem, en ik denk dat jullie 
dat  kunnen oplossen’. ‘Ja ja, dat zal wel, jou kennende, wat heb je nodig? Spek, 
of worst?’. ‘Neen, het is veel erger, ik heb nu twee mensen, bekenden van een 
bekende van me, en die hebben ineens geen onderdak meer, en toen dacht ik aan 
jullie, jullie zijn mijn redders’. ‘Dat is mooi gesproken’ heeft mijn moeder gezegd, 
‘en waar denk je dan waar ik die laten moet? Ik heb Eusi ook nog, (een van de 
kostgangers, de ander was na de strijd vertrokken), en het beddengoed? Wij zijn 
nog lang niet op streek na de klap van mei 1940. Wat denk je wel?’ ‘Ja, dat weet ik 
allemaal wel, heb maar nergens zorgen over, heer Hendrik regelt het allemaal. Je 
hoeft maar te kikken en het wordt geregeld, en het  is maar voor een paar dagen’. 
‘En nog wat, het zijn toch geen joden?’. Toen moet hij even geaarzeld hebben 
volgens mijn moeder, ‘en ik vertel je meteen maar Hendrik, àls wij het doen moet 
je die mensen eerst wel vertellen, dat ze bij eenvoudige mensen terecht komen, 
in een woning zonder comfort, met een gewone plee. We wassen aan de kraan, 
of in de emmer buiten, en wanneer het erg koud is in de teil binnen. En het eten: 
niks geen poespas of liflafjes, stevige boerenpot, we zijn geen hotel, dat moeten 
zij wel weten want het zullen wel deftige mensen zijn’. ‘Vrouw Crum, Berta, het 
komt goed, Hendrik regelt het allemaal’. Mijn ouders hebben natuurlijk ja gezegd, 
want ze lieten nooit iemand in de kou staan. Bovendien waren ze in mei 1940 ook 
liefdevol opgevangen, dat zouden ze nooit meer vergeten, maar ze waren ook een 
beetje overrompeld want Laheij, met zijn eeuwige glimlach en gladde praatjes, 
was natuurlijk geen partij voor mijn ouders. Misschien wel beter ook, op deze 

Bemanningsleden van een Duitse patrouilleboot 

van de Kriegsmarine, onderaan de Greb, 1940.
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manier kregen ze geen tijd om er over na te denken, want toen mijn ouders er 
werkelijk over gingen denken, toen beseften ze pas dat zij aan een zeer gevaarlijke 
klus gingen beginnen, zowel binnenshuis als daar buiten. En er was ook nog een 
opgroeiend kind in hun midden, hoe moest dat? Daar was ook nog niet over nage-
dacht, dat zouden ze wel regelen als de nieuwe kostgangers er waren………

Cohen Pareira

Begin september 1942, arriveerden vader Cohen Paraira en zoon Bob, inderdaad dus 
toch een joodse familie. Zij werden in de voorkamer gehuisvest. Toen zij er waren 
kreeg Corrie meteen de regels van drieën: niet met de deuren gooien, beleefd zijn, 
niet in de voorkamer komen, niet door de ramen gluren, en tegen niemand zeggen 
dat er bij Crum nieuwe kostgangers waren. Beter geen vriendjes mee naar huis, maar 
dat deed ik toch al niet, en me niet uit laten horen door aardige vreemde vrouwen of 
mannen, óók niet voor snoepgoed. Ik begreep er feitelijk niet zo veel van dat alles zo 
stiekem moest. Ik ging wel begrijpen dat het gevaarlijk was wat mijn ouders deden, 
dat daarom alles zo stiekem moest en dat zij er voor in de gevangenis kwamen als 
het ontdekt werd. Ik had inmiddels ook wel door dat de Duitse soldaat niet zo aardig 
was als die Nederlandse soldaten die bij ons in de kost waren geweest.
De heer Cohen Paraira, was vóór de oorlog vertegenwoordiger bij de Ritmeester 
sigarenfabriek, en is er na de oorlog weer aan de slag gegaan. De onderduik werd 
gefinancierd door Frans van Schuppen, ook zorgde hij dat er regelmatig voldoende 
sigaren waren als ruilmiddel. Deze handelingen liepen allemaal via Hendrik Laheij.

De weg naar school dat was het moeilijkste, dat was een eind lopen van de Greb 
naar de Achterbergse school, dat was iedere morgen een heel koppel, met een 
broodzak op de rug, want ’s middags bleef je over op school. Op weg naar school 
werd er van alles aan je gevraagd, over die mensen die bij ons kwamen, en wie die 
mevrouw was met de tassen aan de fiets, maar ik heb het er goed vanaf gebracht. 
Veel jaren later heb ik wel eens gedacht: niemand bemoeide zich met ons maar 
men hield kennelijk alles in de gaten.
Inmiddels waren de twee dagen al lang om en nog steeds waren de joodse mensen 
bij ons thuis. Dat vond ik raar, want  ze zouden maar twee dagen blijven. Dus heb 
ik mijn ouders gevraagd hoe dat kwam en mijn moeder zei toen: ‘Weet je jongen, 
ze blijven nog wat langer, er is nog geen ander onderdak voor hen gevonden. Dat 
maakt voor jou verder niks uit, als je overal en altijd maar je mond er over houdt, 
dan komt het best goed”. Ver na de oorlog heeft heer Hendrik eens gezegd, ik 
heb geen moeite gedaan voor een ander adres, de joodse familie was bij  goeie 
Nederlanders ondergebracht.
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Mevrouw Landzaat

Vrij snel na de komst van de joodse vader en zoon, kwam 
mevrouw Landzaat langs, dat was dus de vrouw met de tassen 
aan de fiets. Mijn ouders waren een beetje beduusd, vooral mijn 
moeder, zo’n deftige dame, dat die zomaar bij ons op bezoek 
kwam, de vrouw van de majoor. Mijn ouders vonden het een 
hele eer, gelukkig kwam ze voor de joodse familie dachten 
mijn ouders, want de families kenden elkaar omdat ze in dezelfde straat hadden 
gewoond vóór de oorlog, in Scheveningen. Maar daar maakten zij een denkfout, 
ook onze huisarts kwam kennis maken met de familie. Hij hielp in die jaren 
veel onderduikers, en mevrouw Landzaat en dokter Paris zijn een grote steun en 
toeverlaat geweest. Vooral  is er met mevrouw Landzaat een hechte band gegroeid 
tijdens de oorlog maar ook nog lang daarna, een band van vertrouwen en respect 
voor elkaar. Mevrouw Landzaat zorgde voor bonkaarten, samen met heer Hendrik, 
ze tipte samen met heer Laheij als er onraad was, razzia’s of ander gevaar. Zij 
zorgde voor leesmateriaal en allerlei andere plezierige dingetjes. Zij was een soort 
manusje van alles, ze kwam heel vaak op bezoek, gebruikte de maaltijden mee, en 
bleef dan lang, ook in de avond. Vooral ook was zij bemiddelaar, want natuurlijk 
ging er wel eens iets mis, en dan zorgde mevrouw Landzaat er weer voor dat de 
zaken weer in evenwicht kwamen.

Uitbreiding

Na een paar maanden kregen wij uitbreiding, moeder Pareira en dochter Ellis 
kwamen ook naar de Crummen, er was inmiddels ook aan de veiligheid gewerkt. 
Boven was op een van de slaapkamers een blinde kast gemaakt tussen de schoor-
steen en de wand, daar kon men  precies met vier man in staan en de kast kon men 
dan van binnen afsluiten. In de loop van de onderduiktijd hebben zij er wel eens 
bij onraad uren in moeten staan. Ook in de kamer waar zij overdag verbleven, was 
een luik gemaakt en zo konden zij dan in de kruipruimte onder de vloer verdwij-
nen. Hier werd wel eens op geoefend, een van mijn ouders haalde snel het zeil, het 
vloerkleed en de meubels opzij, de vier onderduikers snel het gat in en dan zetten 
mijn ouders de boel weer terug in de oude staat. Ook buiten hadden mijn vader 
en een oom een schuilkelder gemaakt, achter in de berg, omgeven door dikke  
bramenstruiken, met een verborgen ingang. Daar vertoefden zij met mooi weer 
overdag wel eens, zodat zij dan frisse lucht kregen want de hele dag binnen zitten 
in een ruimte van 4 bij 4 meter is een opgaaf, en dat twéé jaar lang! 
Wat de deftigheid betrof, waar mijn moeder wel een beetje mee zat, viel het erg 
mee vertelde ze later. Ook was de joodse familie niet lastig, zij probeerden als het 
veilig was rondom het huis mijn moeder overal mee te helpen, en zij hielden zelf 

Mevrouw Landzaat
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de wacht. Om de beurt verzorgden ze de uitkijk, dan zaten ze op een plek in de 
kamer van waar je zowel de voor- als de zijkant in de gaten kon houden. Iedere 
minuut van de dag moest je waakzaam zijn, alert zijn op aparte bewegingen vóór 
aan de weg bij de sluis, of  extra motorgeronk. Daar ben je na verloop van tijd op 
getraind, daar krijg je een soort gevoel voor. Mijn moeder was natuurlijk heel erg 
druk, ze had veel extra werk, voor 7 mensen koken op een fornuiskachel, en alles 
was even schaars, behalve aardappelen, groente en fruit, dat hadden wij redelijk 
voldoende zelf in onze tuin.
Mijn vader heeft kilometers afgelegd, in verschillende plaatsen zijn boodschappen 
gedaan, ook nog bij verschillende winkeliers, allemaal om zo min mogelijk op te 
vallen. Hij had natuurlijk nogal veel nodig aan levensmiddelen, en altijd moest 
hij via sluipweggetjes lopen. ‘Om uit handen van de bezetter te blijven moest ik 
soms rare capriolen uit halen’ vertelde mijn vader later. Ook heeft mijn moeder de 
nodige angsten gekend, vaak heb ik mijn moeder horen zeggen: ‘Nou is je vader 
er nog niet, hij is al zo lang weg, hij had er al lang moeten zijn, als er maar niets 
gebeurd is’. Altijd maar angst.

Hanje de Kangoeroe

In de loop van de onderduikperiode werden mijn ouders en ik dikke vriendjes met 
de joodse familie. Zij vermaakten zich met lezen, en ze hielpen indien mogelijk 
mijn moeder. Ze hebben twee mooie leesboekjes voor mij gemaakt, met tekenin-
gen, verzorgd door papa Paraira. Die man kon fantastisch tekenen, al heel vroeg 
in de avond probeerde ik naar voren te komen, dan deden we allerlei spelletjes: 
ganzenbord, mens erger je niet, en zo. De avonden waren vaak heel angstig, dan 
zaten wij meestal lang bij elkaar, ook met mevrouw Landzaat er bij want dan 
vlogen de Tommies met hun bommenlast naar Duitsland, en dan hoorde je uren 
achtereen het eentonige gebrom van de vliegtuigen, heen en natuurlijk ook weer 
op de terugweg, met af en toe het snerpende geluid van een begeleidend jacht-
vliegtuig. Je hoorde ook het kanongebulder, want de vliegtuigen werden vanaf 
de kust de gehele vliegroute beschoten, en dan hoorde je af en toe een haperende 
motor en dan zeiden we in de kamer: ‘Ze hebben er weer een geraakt, die redt het 
niet”, en dan stonden wij doodsangsten uit waar hij de grond zou raken. 
Arme jongens, zeiden we dan, zouden ze nog leven, en gelijktijdig met de vlieg-
tuigen waren de S.S.-patrouilles ook actief, die gingen zoeken naar eventueel nog 
in leven zijnde bemanning. De gehele nacht, en de daar opvolgende dag waren 
zij ook op pad en gedroegen zich dan vervelend. Maar ook de Ondergrondse 
probeerde mensen te redden. In de Betuwe was een bekende eenling, Hanje de 
Kangoeroe. Hij heeft  in zijn eentje menig bemanningslid een veilig onderdak 
bezorgd. Het jaar 1943 was een uiterst gevaarlijk en rumoerig jaar, waarin er nogal 
wat gebeurde. In dat jaar werd een goede vriend van mijn ouders opgepakt door 
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de Gestapo, de Duitse Geheime Politie. Het was Hannes van Veenendaal een man 
uit het verzet die veel bij mijn ouders in de Greb kwam en dan niet alleen maar 
voor een praatje. Er ging een schok door de verzetsbeweging, extra voorzorgs-
maatregelen werden getroffen, ook mijn ouders waren bang want het was bekend 
als er iemand werd op gepakt door de Gestapo, werd het een soort sneeuwbal, dan 
volgde de ene arrestatie na de andere. Deze politiebeulen wisten je meestal aan 
het praten te krijgen, zowel man als vrouw bezweken voor hun geweld. Hannes 
hebben ze vreselijk behandeld, maar hij heeft nooit maar iets losgelaten. Hij is 
in Polen ten onder gegaan, maar door zijn zwijgen heeft hij toen velen het leven 
gered. Dit was een nare tijd voor zijn familie, maar ook voor mijn ouders.
Heel goed weet ik ook nog dat wij ’s avonds in de voor- of achterkamer, met zijn 
allen, met een zwak lichtpuntje, in het halfdonker zaten, luisterend naar de gelui-
den buiten, en luisterend naar radio Oranje, alsmaar hopend dat er goed nieuws 
zou zijn en dat wij snel bevrijd zouden worden. En dan werd er goed op ons 
kleine hondje gelet, Tippie, die hoorde alles buiten. Dan ging hij naar een van 
mijn ouders zonder te blaffen, en dan wisten wij dat er onraad was, dan waren we 
meteen doodstil. Dan ging de radio uit en het lichtpuntje, en dan toog mijn vader 
op onderzoek want de verraders waren altijd onderweg. Daar moest je goed reke-
ning mee houden en ze ontvingen voor het aanbrengen van een Jood toen in die 
tijd zeven gulden vijftig, er waren toen zelfs lieden die er de kost mee verdienden!
Ook in dat jaar ging mijn moeder onbezonnen te werk. Na een erg onrustige avond 
en nacht, veel vliegtuigen, veel afweergeschut en menig geraakt vliegtuig was de 
S.S. erg actief, en ’s morgens waren zij op ons erf. Mijn moeder was bezig met 
de vaat en ik stond naast haar. Ik voelde iets raars, mijn moeder was rillerig, en 
anders dan anders was moeder niet bang. Mijn vader zal buiten geweest zijn toen 
de S.S.-ers de hoek van het huis omkwamen. Ook zij waren anders dan normaal 
vond ik, ze maakten waarschijnlijk schunnige opmerkingen tegen mijn moeder 
want de soldaten moesten er om lachen. Mijn moeder verstond er geen klap van 
maar ik voelde dat het haar niet aanstond. Opeens begon één van de S.S.-ers aan 
de perenboom te schudden, maar er viel niets, dat kon ook niet want het waren 
onrijpe stoofperen. Dus de soldaat sloeg met zijn geweer door de boom, en dat 
was voor moe de bekende druppel. Witheet vloog ze naar buiten, met mij aan de 
rokken, ze haalde uit en raakte met haar hand de soldaat in het gelaat. Ze begon 
in haar Betuwse dialect te schelden en te roepen dat ze met hun poten van haar 
peren af moesten blijven. Fout, helemaal fout, de soldaten namen het geweer van 
de schouder, en drukten de loop bij mijn moeder en mij in de buik, en tegen de 
muur. Ik heb het toen in mijn broek gedaan, maar mijn moeder bleef gewoon 
doorschelden. Gelukkig hadden wij welgezinde engeltjes in de buurt want op het 
geschreeuw kwam er een andere soldaat de hoek omvliegen en die brulde ook wat. 
De soldaten gingen recht staan, ik denk dat het de baas was, want hij vroeg iets 
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aan de soldaat met de rode wang, kennelijk wat er aan de hand was. Die vertelde 
het en wees op mijn moeder. Wel, mijn moeder kreeg er flink van langs en wij 
werden naar binnen gestuurd. De soldaten snuffelden nog wat om het huis en in 
de schuur en gingen naar achteren de berg in. Ik geloof dat mijn moeder toen nog 
niet in de gaten had dat ze geluk heeft gehad. Een hele tijd later kwam mijn vader 
thuis en die was niet al te vrolijk. Die zei:’Mens hoe kon je zo stom zijn. Vier 
Joden boven en een kind aan je rokken, en je waagt je hele hebben en houwen er 
aan voor een paar onrijpe stoofperen’. Moeder schijnt toen gezegd te hebben: ‘Ik 
kon er niet meer tegen. Ze hebben ons van alles afgenomen, ik was het zat’. Mijn 
ouders hebben toen nog wel over represailles ingezeten.

Eusi

In de zomer van hetzelfde jaar stond ineens Eusi de kostganger voor de deur. 
Mijn ouders hadden nooit meer aan hem gedacht. Eusi was opeens vertrokken, 
en maanden later hoorden mijn ouders dat hij zich vrijwillig had aangemeld 
bij de Organisation Todt, een Duitse organisatie die in de oorlog vele betonnen 
verdedigingswerken en Autobahnen aanlegde. Hij hielp mee met de bouw van de 
Atlantikwall. Wat nu, hem weg sturen? Dat ging niet, dat zou alleen maar argwaan 
wekken. Na razendsnel overleg werd besloten dat er boven verhuisd werd, zodat 
hij boven kon slapen
De joodse mensen waren keien in het geruisloos aanwezig zijn. In die week dat 
Eusi met vakantie in de Greb was, konden ze hun best doen! Hoe ze het met z’n 
allen klaargespeeld hebben, ik weet het niet, maar ze hebben het gered met het 
eten, en wassen, enz. Hij heeft niets gemerkt, na de oorlog heeft hij dat verteld. 
Nadat hij weer vertrokken was heeft men er nog wel over ingezeten of hij toch niet 
wat gemerkt zou hebben, want dan zou hij op weg naar Frankrijk alsnog zijn mond 
voorbij hebben kunnen praten. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. Corrie heeft  
wel plezier beleefd aan Eusi, want als mensen aan mij vroegen: hebben jullie 
kostgangers?, zei ik met een gerust geweten: jazeker, maar hij is er bijna nooit, 
want hij werkt voor Todt, en dan waren ze meteen weg. Ik kreeg nog niet eens een 
snoepje. 

Dokter Paris

Zo verstreken de maanden, het regime werd steeds grimmiger, de angst groter, de 
razzia’s talrijker, en de bevrijding kwam nog steeds niet nabij. Levensmiddelen 
en andere zaken werden zeer schaars maar mijn vader had inmiddels een vaste 
leverancier, de Groot in Rhenen, die stelde geen vragen, via de achterdeur werd 
het geregeld en bonnen waren geen punt. Dat was ook zo met bakker Reijer van 
Dam, achterom op dezelfde wijze. Vader kwam middels zijn ruilmiddel sigaren 
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nog wel eens aan meel en zo. Hij bracht 
het meel bij Reijer, en dan deelden ze de 
broden die hij er uit bakte. Mijn vader zei 
altijd: deze twee kerels hebben minstens 
een lintje verdiend. Ook deed dokter 
Paris een duit in het zakje, tweemaal snel 
achter elkaar. Op een morgen zou mijn 
vader helpen brood snijden, maar de korst 
was nog al hard en het mes schoot uit, 
en hij kreeg een diepe jaap in de vinger, 
zo erg dat hij er toch mee naar de dokter 
moest. Wel, toen hij aan de beurt was, zei 
Paris: dat heb je aardig versierd Klaas, 
de moffen zoeken weer jonge slaven, 
dus we zullen je even opknappen. Terug 
weer in de Greb, met de arm in een 
draagdoek, zei hij tegen mijn moeder: 
Paris heeft drie vingers gespalkt, ik mag 
voorlopig niet werken. Paris heeft een 

brief meegegeven om te laten lezen bij controles, en ook wat pillen, maar die hoef 
ik niet in te nemen. Het gaat zo ook wel over, zei hij met knipoog. Enkele weken 
later, andere situatie: Corrie moest op zwemles op de fiets naar het Bergbad in 
Veenendaal. Na een aantal lessen begon ik te hoesten en kreeg ik pijn in de keel, 
het ging maar niet over. Dus de dokter gehaald, Paris kwam op de motorfiets, en 
keek in de keel, en hij constateerde dat het er niet goed uit zag. Hij ging even naar 
huis en kwam terug en prikte een naald in mijn achterwerk, en hij zei: die jongen 
heeft difterie. Mijn moeder had het niet meer want dat was toen een gevaarlijke 
ziekte. Rustig maar, zei Paris, ik heb hem al wat gegeven en daar knapt hij wel 
weer van op. Met nog wat andere pilletjes en over zes weken is hij weer het ventje. 
Mijn moeder werd in de maling genomen maar dat had ze niet door, het was 
geen ernstige vorm, dat had hij al aan vader verteld, zelfs zonder gevaar voor de 
andere huisgenoten, dat had hij ook tegen mijn vader gezegd. Bovendien had hij 
nog iets moois bij zich: kijk Crum, hang dit maar eens op richting de Grebbesluis, 
en rondom het huis, daar hou je de eerste drie maanden de moffen mee van je 
erf. Het waren grote pamfletten met daarop met grote letters HIER HEERST DE 
BESMETTELIJKE ZIEKTE DIFTERIE. Als de Duitsers dit zien, keren zij meteen 
om, ze gaan nog liever naar het Oostfront dan dat ze bij jou op het erf komen, dus 
voorlopig ben je wat veiliger. En dat was ook zo. Paris kon er ook wat van, Corrie 
was trouwens binnen twee weken weer hersteld, de pamfletten zijn maanden blij-
ven hangen, mijn ouders hebben ze nooit weggehaald.

Dokter Ch. Paris
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En dan eindelijk was de landing in Frankrijk een feit, de families in de Greb 
werden er vrolijk van. Het leek er naar uit te zien dat het nu zo gepiept was maar 
wat een teleurstelling! Adolf gaf zich niet zomaar gewonnen, de situatie werd er 
alleen maar slechter van. Het leek wel of er een sein was gegeven tot het plegen 
van nog meer misdaden. Het werd nog angstiger dan dat het al was. Er was nog 
steeds veel weerstand van de Duitsers, gepaard gaande met represailles.
Omdat er weinig vooruitgang werd geboekt ontwikkelden de Engelsen onder 
Montgomery een nieuw strijdplan. De luchtlanding bleek echter een brug te ver. 
Boeken vol zijn er over geschreven, dus volsta ik alleen met wat daardoor in de 
Greb plaats vond. Op 17 september 1944 hebben wij in de Greb staan kijken naar 
de para’s die op de 
Ginkelse heide neer-
daalden, niet wetend 
wat er aan de hand 
was, maar er was 
wel een juichstem-
ming. De gehele 
dag vol van allerlei 
geruchten zorgde dit 
voor een opgewon-
den stemming. Wij 
gingen laat een zeer 
onrustige nacht in. 

Vlucht

Het zal zo onge-
veer vier uur in de 
morgen zijn geweest, 
de 18de septem-
ber 1944, toen de 
voordeur van onze 
woning in de Greb 
er uit werd gesla-
gen. Paniek boven, 
iedereen was klaar 
wakker en in doods-
angst. Eén blik naar 
buiten leerde ons 
dat het hele erf vol 
stond met S.S.-ers 
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en ander schietgraag tuig. De families dachten aan verraad: zouden wij dan toch 
nog op het laatste moment opgepakt worden? Mijn moeder was inmiddels haastig 
naar beneden gegaan en daar kreeg zij van een Duitser te horen dat we onmiddel-
lijk de woning moesten verlaten, met achterlaten van de volledige inboedel. Alleen 
handbagage mocht mee. Binnen het uur moesten we weg wezen, anders zwaaide er 
wat. Opgelucht werd het boven verteld, het was niet leuk, maar het was geen over-
val, en allemaal kregen ze weer wat kleur op de wangen. De Joodse familie wilde 
dat de familie Crum eerst zou gaan, maar dat wilden mijn ouders niet, die zeiden: 
samen uit samen thuis. Mijn moeder heeft toch ondanks al het geschreeuw van 
de Duitsers een paar karren vol spullen meegenomen. Mijn ouders en ik zijn op 
die 18de september 1944 gevlucht naar de Betuwe. De vlucht vanaf het erf aan de 
Greb is zeer angstig geweest. Na een zwerftocht van ruim negen maanden keerde 
de familie Crum weer in de Greb terug, wederom totaal berooid. Ook de woning 
was rondom totaal vernield en zo stonden mijn ouders weer met lege handen. Als 
enige troost constateerden ze dat ze alle ellende overleefd hadden. Mijn vader zei: 
och, we moesten het allemaal meemaken want wat voor je weggelegd is kun je 
toch niet ontlopen.

De Joodse familie is toen op die 18de september, nadat zij zich hadden aange-
kleed, met de koffer in hun hand zo tussen de Duitsers door gelopen en tegelijk 
met ons vertrokken. Ze zijn onderlangs de berg naar Rhenen-stad gelopen en daar 
op de tram naar Utrecht gestapt. Weken later hoorden wij dat ze daar veilig aan 
waren gekomen.
In het jaar 1946, hebben wij ze pas weer terug gezien, maar daarna is het contact 
verloren gegaan. Pas onlangs, in 2005, hebben Ellis (82 jaar), Bob (80), en Cor 
(73) elkaar weer teruggevonden, en wij spreken elkaar nu weer regelmatig. 
Intussen hebben ze, in Israël wonend, gedaan gekregen dat mijn ouders posthuum 
de Yad Vashem-medaille is toegekend. De uitreiking van de posthume onderschei-
ding zal aan de zoon plaatsvinden op 06-06-2007 in Yad Vashem, Israel.

Kesteren , Februari 2007




