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579_117 Driever 26 Isaäc Pels 

 

Mei 1940, Rhenen. Krijgsgevangene, Lückenwalde. Kruisjes achter de namen van de Joodse jongens. 

Westervoort > Arnhem 
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Parken, badhuizen, overal bordjes. De Ruiter ook van oorsprong uit Groningen. ‘Wiebe die de 

meubels van mijn oudste broer heeft gestolen, Kaal en Van Elferen.’ [Oudste broer = Simon Pels] 

Joodse Raad, ‘want hoe ze het ook deden, ze deden het altijd verkeerd (…) Op een bepaald moment, 

we waren nog met drie jongens thuis, moesten we naar het kamp. In augustus 1942 kregen we een 

oproep dat we ons moesten melden. Voordien waren we al gekeurd; ik was goedgekeurd voor zware 

arbeid. Omdat we niet naar zo’n kamp wilden, zijn we ondergedoken. Ik had een adres waar we met 

z’n drieën naar toe zijn gegaan.’ 
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Schoonzusje van mijn broer, ‘zij kwam uit Groningen en haar man was weggehaald  (…) Mijn broer Nathan is 

later weer naar de familie Kruitwagen gegaan en daar is hij gepakt. Hij was verraden door Ben Klaassen, een 

hele grote boef.’ Het gaat hier om Ben Claase, makelaar, van Spaenstraat. Annastraat, ziekenhuis, Simon, Spier. 



4 
 

November 1942: ‘Ik heb wel een keer een seintje gekregen, van wie weet ik niet meer, dat de jongelui 

opgepakt zouden worden. Ik ben toen naar Enkhuizen gegaan.’ Van Den Berg-Hulsman (Mr. Franckenstraat > 

Otten (Huygensweg). Notaris Hekking. Zoon van Hekking naar de koepelgevangenis. Ontsnapt. 
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Ondergrondse; Frans van Burken (via Greet Aelberts). Gonnie van den Berg-Hulsman. Meeuwse in Lent. Andries 

naar Angeren. 
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September 1944: Lent > Nijmegen; spullen huis Stephanusstraat moeilijk terug te krijgen; spullen van Simon 

(Groenewoudseweg): bankstel bij Wiebe. ‘We hebben toen Wiebe nog opgezocht in zijn cel, want hij moest 

zeggen dat het zo was. Het eerste wat hij ons toen vroeg, was of we nog een sigaret voor hem hadden.’ 
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Rode Kruis; JOKOS. Joodse gemeenschap na de oorlog: Vromen, Andries Pels, De Marcas, Van Gelder, 

Santcroos. Via Van Burken vals persoonsbewijs. Oranjehotel Witteveen. Claase. 
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Zou nooit meer onderduiken. 

 


