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In dit interview spreekt voormalige politieagent Cornelis Verbiest over zijn werk in 
Amsterdam tijdens de Duitse bezetting. Hij gaat in o hoe hij als jongen afkomstig uit een 
klein stadje, vanuit het leger bij de politie terecht kwam. Later beschrijft hij hoe de 
Amsterdamse politie samenwerkte met de Duitse bezetter, geeft commentaar op de rol van de 
politie in het oppakken en deporteren van Joden en legt hij uit wat zijn rol was als lid van het 
Nederlandse verzet. 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:53:00 – [01:] 08:46:25 
01:15 – 09:28 
 
Hij bespreekt zijn geboorteplaats Sommelsdijk zijn geboortedatum en de regio waar zijn 
geboorteplaats ligt (het eiland Goeree-Overflakkee); bespreekt zijn ervaringen tijdens het 
opgroeien in die streek; gaat in op de rol die religie speelde in zijn familie en in zijn 
opvoeding. 
 
[01:] 08:47:00 – [01:] 13:03:02 
09:29 – 13:55  
 
Hij gaat in op de opkomst van Hitler in Duitsland in de jaren dertig, en op de veranderingen 
in het Nederlandse politieke klimaat; legt de rol en de positie van de Joden in zijn gemeente 
uit; benadrukt het verschil in openheid toen en nu over of je Jood was of niet; vertelt hoe hij 
de opkomst van het Nederlandse nationaal-socialisme onder leiding van de NSB-leider 
Mussert heeft ervaren; vertelt hoe het leven op een eiland tot gevolg had dat de gevolgen van 
de Joodse vluchtelingen die na Kristallnacht waren ontvlucht hem niet bereikten.  
 
[01:] 13:03:03 – [01:] 16:47:18 
13:56 – 17:49 
 
Hij legt de politieke situatie in de familie waarin hij opgroeide uit; bespreekt de normen en 
waarden van zijn ouders; legt uit hoe zijn ouders hun godsdienst beleefden; bespreekt de 
familiegeschiedenis en de verschillen in godsdienst binnen de familie; gaat in op de 
verschillen in godsdienst in de verschillende regio’s in Nederland; legt uit hoe de godsdienst 
de bewoners van Goeree-Overflakkee “betrouwbaar” en “eerlijk” maakte. 
 
[01:] 16:47:19 – [01:] 21:06:00 
17:50 – 22:18 
 
Hij gaat in op de sfeer op het eiland (Goeree-Overflakkee ) en op de invloed van de crisis van 
de jaren dertig op deze sfeer; legt de sobere levensstijl van zijn familie uit; legt uit er geen 
vertoon van rijkdom was; legt uit hoe hij gewend werd om te “recyclen”; bruikbare goederen 
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die hij op straat of bij het vuilnis vond te hergebruiken; legt uit dat spaarzaam niet betekende 
dat je gierig was.  
 
[01:] 21:06:01 – [01:] 24:35:10 
22:19 – 25:56 
 
Hij gaat in op zijn leven nadat hij de lagere school had afgemaakt; legt uit dat hij twaalf jaar 
was toen hij naar een baantje begon te zoeken in 1930; gaat in op de verschillende baantjes 
die hij aannam om rond te komen.  
 
[01:] 24:35:11 – [01:] 26:40:25 
25:57 – 28:07 
 
Hij bespreekt de vraag of er in Goeree-Overflakkee iets van was te merken dat de wereld in 
brand stond; herinnert zich dat zijn vader commentaar gaf op de politieke ontwikkelingen in 
Duitsland; herinnert zich dat hij wegging uit Goeree-Overflakkee op 1 februari 1938, toen hij 
19 jaar oud was. 
 
[01:] 26:41:00 – [01:] 28:05:25  
28:08 – 29:35 
 
Hij gaat in op de omgang tussen de verschillende godsdienstige groepen in Goeree-
Overflakkee; legt uit hoe de verschillende godsdienstige richtingen gescheiden waren maar 
toch samen leefden.  
 
[01:] 28:06:00 – [01:] 35:56:03 
29:36 – 37:45 
 
Hij legt uit waarom hij Goeree-Overflakkee in 1938 verliet; herinnert zich dat hij naar een 
nieuwe baan zocht; herinnert zich dat hij zich aansloot bij een verdedigingsorganisatie, de 
“Vrijwillige Landstorm,” waar hij leerde met een wapen om te gaan; legt uit waarom hij bij 
het leger wilde en hoe het hem uiteindelijk ook lukte dat te doen; gaat in op waarom hij later 
politieagent wilde worden in plaats van in het leger te blijven.  
 
[01:] 35:56:04 – [01:] 42:04:13 
37:46 – 44:09 
 
Hij gaat in op de zes maanden dat hij in militaire dienst was, gelegen in Breda; gaat in op 
waarom hij opviel en werd aanbevolen voor een positie als onderofficier; gaat in op de elf 
maanden training die hij toen kreeg in Bergen op Zoom voor dit doel; legt uit dat hij toen uit 
het leger werd ontslagen na die promotie, omdat hij niet het juiste diploma had; vertelt dat 
gedurende zijn legertraining er al onrust was in Oostenrijk en Duitsland.  
 
[01:] 42:04:14 – [01:] 47:08:00 
44:10 – 49:25 
 
Hij legt uit dat godsdienstige verschillen geen rol speelden in het militaire leven; vertelt over 
de enige Jood in zijn regiment tijdens de mobilisatie in 1939; herinnert zich hoe tijdens de 
mobilisatieperiode een duidelijke Duitse dreiging niet serieus werd genomen door hem en 
zijn mannen; herinnert zicht dat ze intensief naar Hitlers radiotoespraken luisterden; legt uit 
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hoe de opkomst van die dreiging door hen eigenlijk alleen werd beschouwd als een 
mogelijkheid voor meer salaris door hem en zijn mannen.  
 
[01:] 47:08:01 – [01:] 51:45:08 
49:26 – 54:14 
 
Hij legt uit dat er geen pro-Hitler gevoel was onder zijn mannen omdat leden van de NSB 
niet in militaire dienst hoefden, daar geen oproep voor kregen; legt uit dat de 10 tot 12 
procent die op de NSB stemden voornamelijk boeren waren; legt uit dat de sympathie voor de 
NSB oorzaak was voor allerlei kleine ruzies; legt uit dat Musserts NSB eerst niet anti-Joods 
was; gaat in op zijn stationering in Elst in 1939 en 1940; legt uit dat hij toen ging over de 
bevoorrading rond de grensposten. 
  
[01:] 51:45:09 – [02:] 03:43:14 
54:15 – 01:06:42 
 
Hij gaat in op de sfeer onder Joodse soldaten; herinnert zich dat al zijn mannen heel anti-
Duits en anti-Hitler waren; legt uit waarom NSB-ers of communisten niet werden opgeroepen 
voor militaire dienst en hoe streng dat beleid was; legt uit dat sympathisanten van beide 
bewegingen werden gezien als problematisch tot in juni 1941; herinnert zich dat alle soldaten 
dachten dat Nederland neutraal zou blijven; gaat in op het gebrek aan wapens binnen het 
Nederlandse leger en het anti-oorlogs gevoel in Nederland zelf; gaat in op de dreiging van de 
Duitse invasie, die als niet erg waarschijnlijk werd gezien en niet erg serieus genomen werd; 
legt uit hoe het Nederlandse leger werd gemobiliseerd tegen een Duitse aanval die zou komen 
vanuit België en Duitsland; legt uit hoe ze tussen de bombardementen door de grenswegen 
barricadeerden, en zich terugtrokken naar het Westen van Nederland; herinnert zich dat ze 
vanuit Eindhoven naar Tilburg trokken; gaat in op de gevolgen van de bombardementen [hij 
begint te huilen wanneer het testen van de publieke sirenes buiten zijn huis hem herinneren 
aan de bombardementen]; herinnert zich dat de Franse soldaten terugvochten terwijl de 
Nederlandse soldaten zich terugtrokken; herinnert zich dat de Nederlandse soldaten bang 
waren en alweer in burgerkleding liepen na twee of drie dagen; herinnert zich dat de stad 
Breda totaal verlaten was toen ze daar binnenkwamen.  
 
[02:] 03:43:15 – [02:] 04:30:23 
01:06:43 – 01:07:31 
 
Hij beschrijft de route die ze namen tijdens de terugtocht, het terugtrekken; gaat in op het 
plan om alle wegen te saboteren en zich terug te trekken achter de grote rivieren in het gebied 
dat bekend staat als “Vesting Holland.” 
 
 

Box 1, Tape 2 
 
 
[02:] 05:19:15 – [02:] 10:27:14 
00:46 – 06:08 
 
Hij beschrijft hoe 1500 soldaten de rivier overtrokken en naar Gorinchem gingen, dat al 
onder water was gezet; herinnert zich dat ze aankwamen in Den Haag de volgende dag en dat 
Nederland toen net had gecapituleerd; beschrijft de stemming onder de soldaten toen ze hun 
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wapens moesten inleveren; herinnert zich dat er rook uit de richting van Rotterdam kwam, 
brand in de verte.  
 
[02:] 10:27:15 – [02:] 17:08:09 
06:09 – 13:06 
 
Hij gaat in op de sfeer in de week na de capitulatie; herinnert zich dat hij terugging naar zijn 
geboorteplaats om zijn vader op het land te helpen; legt uit dat de Nederlandse regering hem 
een baan aanbood bij “De Opbouwdienst,” en waarom hij die baan weigerde; herinnert zich 
dat hij bij de Amsterdamse politie kon beginnen op 19 augustus 1940; gaat in op het aantal 
NSB-leden in het Amsterdamse politiecorps. 
 
[02:] 17:08:10 – [02:] 25:01:07 
13:07 – 21:18 
 
Hij beschrijft het algemene gevoelen over de duur van de oorlog; beschrijft de 
politieopleiding; herinnert zich de Februaristaking in 1941; analyseert de opeenvolgende 
gebeurtenissen die daaraan voorafgingen, tussen de Weerbaarheidsafdeling (WA) van de 
NSB en de politie; gaat in op het verloop van de staking; legt uit waarom de politie niet de 
staat op mocht gaan; legt uit dat het oppakken van Joden door “Bruinhemden,” (WA) tot de 
staking heeft geleid; beschrijft hoe de Joden werden gedeporteerd in trucks; beschrijft hoe 
Joden die het politiebureau op het Jonas Daniel Meijerplein ingevlucht waren tijdens de 
razzia daar in cellen werden opgesloten en daarmee gered van deportatie door de 
Amsterdamse politie.  
 
[02:] 25:01:08 – [02:] 27:19:15 
21:19 – 23:42 
 
Hij beschrijft zijn eerste werkdag als politieman bij het “Bureau Warmoesstraat,” in de 
hoerenbuurt in Amsterdam; beschrijft hoe de politieagenten de pooiers in elkaar sloegen in 
het bureau om ze wat ‘moraal’ bij te brengen.  
 
[02:] 27:19:16 – [02:] 31:32:22 
23:43 – 28:06 
 
Hij vertelt dat hij terug moest gaan om zijn vader te helpen op het land nadat zijn vier broers 
waren gearresteerd omdat ze weigerden samen te werken met de Duitsers; komt terug op het 
onderwerp van de Joden die voorafgaand aan de Februaristaking waren gearresteerd; 
herinnert zich dat vierhonderd mannen en jongens werden gearresteerd en naar het kamp 
Mauthausen werden gebracht; legt uit dat hun familieleden naar het politiebureau kwamen in 
februari en maart 1941 om inlichtingen te vragen over hun familieleden, over de dood van 
hun familieleden, en hoe het mogelijk was dat ze dood waren; legt uit date r toen nog een 
band was tussen Joden en de locale politieagenten; herinnert zich dat zijn broer hem vertelde 
dat Joden in locale schoolgebouwen waren gevangen gezet en in elkaar werden geslagen; legt 
uit hoe Joden precies wisten wie NSB’ers waren en wie niet. 
 
[02:] 31:32:23 – [02:] 35:27:18 
28:07 – 32:11 
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Hij beschrijft hoe alle 230 jonge politieagenten, net klaar met de politieopleiding, in 
Amsterdam werden gestationeerd in barakken; herinnert zich dat Pietje van Kleef [Van 
Cleef] de instructeur was van de jonge politieagenten; beschrijft dat Karel Lotsy zijn rol 
overnam en de politieagenten liedjes begon te leren namens de Duitsers. 
 
[02:] 35:27:19 – [02:] 38:09:06 
32:12 – 34:59 
 
Hij spreekt over de verdeling tussen goed en fout in het politiecorps; herinnert zich dat ze 
nationaal-socialisten ‘nat’ noemden; beschrijft dat de instructies voor de politieagenten op 
straat faalden; herinnert zich dat er een gebrek aan politie uniformen was; herinnert zich dat 
politieagenten het lied zongen “Voor Koningin en Vaderland,” terwijl ze oefenden in 
marcheren; legt uit dat dit leidde tot een herverdeling van de politieagenten over 
verschillende andere politiebureaus; legt uit hoe dit ook leidde tot het werven van 
politieagenten die pasten in de Nationaal-socialistische normen, de zogenaamde 
“Schalkhaarders”; legt uit hoe deze nieuwe politieagenten bedoeld waren om de Joden te 
gaan oppakken, maar dat dat op dat moment nog onbekend was. 
 
[02:] 38:09:07 – [02:] 39:40:14 
35:00 – 36:34 
 
Hij gaat verder in op de sfeer op de politiebureaus en het politiewerk; legt de situatie uit bij 
het oppakken van joden op het Jonas Daniel Meijersplein, in Amsterdam. 
 
[02:] 39:40:15 – [02:] 45:09:25 
36:35 – 42:17 
 
Hij legt uit hoe de politie reageerde op het toenemende aantal restricties ten opzichte van de 
Joodse bevolking; herinnert zich dat hetzelfde antisemitisme dat in de samenleving bestond 
ook in de politiemacht gevonden kon worden; herinnert zich date en van zijn collega’s 
overliep naar de “Sicherheitsdienst,” en dat hij later tijdens Kerst 1944 door diezelfde man 
werd gearresteerd toen hij in het verzet actief was geworden.  
 
[02:] 45:10:00 – [02:] 50:52:12 
42:18 – 48:14 
 
Hij legt uit dat de Februaristaking voor hem een keerpunt was; legt de mentaliteit van de 
Duitse bezettingsmacht uit vlak na de invasie, en het verschil een jaar later; herinnert zich een 
demonstratie van NSB’ers op de Dam in Amsterdam, op 9 November 1940, onder leiding van 
Mussert; gaat in op zijn rol als politieman tijdens die demonstratie; vertelt dat hij in elkaar 
geslagen werd door de zoon van een bekende Jodenjager Sam Olie [Oli], Jan Olie [Oli], een 
boxkampioen. 
 
[02:] 50:52:13 – [02:] 52:19:00 
48:15 – 49:44 
 
Hij legt de verandering uit in de positie van de politie als baas op de straat; beschrijft dat de 
NSB en WA probeerden de baas op de straat te worden door Joden te pesten; beschrijft hoe 
Joden toen hun eigen zelfverdedigingsgroepen gingen vormen; beschrijft hoe de dood van 
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Koot, een bekend lid van de WA, tijdens een van die gevechten met een van die Joodse 
verdedigingsgroepen leidde tot de razzia op de Joden.  
 
[02:] 52:19:01 – [02:] 54:46:25 
49:45 – 52:18 
 
Hij legt het effect uit van de Februaristaking, dat de hele wereld van die staking horde; legt 
uit waarom de staking uniek was; legt de positie van communisten in Nederland onder Duitse 
bezetting uit; gaat in op het communisme in bezet Nederland; legt uit wat de communisten 
wilden, en hoe ze verdwenen. 
 
[02:] 54:47:00 – [02:] 56:05:00 
52:19 – 53:40 
 
Hij legt uit hoe hij zich voelde toen politie collega’s werden gearresteerd en verdwenen; legt 
uit hoe in mei 1940 eerst de NSB’ers werden gearresteerd, maar later weer vrijgelaten door 
de Duitsers nadat Nederland bezet was; legt uit hoe later de communisten werden 
gearresteerd.  
 
[02:] 56:05:01 – [02:] 58:59:14 
53:41 – 56:41 
 
Hij legt uit hoe tijdens een razzia in Amsterdam de Joden de Duitsers ontvluchtten door de 
politiebureaus in te rennen; legt uit waarom niemand in het politiebureau vond dat ze de 
Joden moesten helpen; legt uit dat iedere politieman kon zien wat er aan de hand was als ze 
het wilden; gaat in op wat de oorlog hem geleerd heeft; zegt dat we niets gewend waren, en 
dat iedereen wegkeek; legt uit dat de meeste mensen zich niet willen bemoeien met 
andermans problemen.  
 
[02:] 58:59:15 – [03:] 07:03:01 
56:42 – 01:05:05 
 
Hij bespreekt het vertrouwen dat Joden hadden in de Amsterdamse politie; legt het verschil 
uit in de situatie tussen 1940 en 1945; gaat in op de Februaristaking als keerpunt voor hem; 
gaat in op de rol van alle Nederlanders met betrekking tot de deportatie van de Joden; legt de 
Nederlandse bevelsstructuur in dit proces uit; legt uit waarom hij onderscheidingen heeft 
geweigerd, en legt zijn schuldgevoel uit; stelt dat hij niet meer mensen had kunnen helpen.  
 
[03:] 07:03:02 – [03:] 09:00:00 
01:05:06 – 01:07:08 
 
Hij legt situaties in waarin mensen braken, of veranderden.  
 
 

Box 1, Tape 3 
 
 
[03:] 09:50:00 – [03:] 14:13:13 
00:31 – 05:05 
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Hij gaat in op de betekenis van de Februaristaking als het moment waarop de Duitsers hun 
ware gezicht toonden; noemt de Duitse overheersing een pure dictatuur; legt uit dat hij zich 
dat realiseerde na het zien van het geweld dat de Duitsers gebruikten; herinnert zich hoe de 
Joodse buurten helemaal werden afgesloten; neemt aan dat de top van het Amsterdamse 
politiecorps wist dat er een razzia op de Joden aankwam; gaat in op de positie van het hoofd 
van de politie en de burgemeester met betrekking tot de razzia; legt uit dat er toen nog steeds 
enkele Joodse politieagenten waren.  
 
[03:] 14:13:14 – [03:] 15:43:25 
05:06 – 06:39 
 
Hij legt het stap voor stap introduceren van anti-Joodse maatregelen tegen de Joden uit; 
beschrijft dat de mensen het over zich heen lieten komen.  
 
[03:] 15:44:00 – [03:] 16:33:15 
06:40 – 07:31 
 
Hij legt uit dat de politieagenten in Amsterdam waarschijnlijk niet op de hoogte waren van 
het bestaan en het concept van concentratiekampen; legt uit wat voor nieuws er in de kranten 
stond.  
 
[03:] 16:33:16 – [03:] 25:19:19 
07:32 – 16:39 
 
Hij legt uit dat de eerste razzia van (400) Joden niet door de Amsterdamse politie werd 
uitgevoerd; herinnert zich dat in een later stadium de politie detectives wel hielpen met de 
razzia’ s; legt de procedure van de eerste razzia uit waar hij bij aanwezig war; zegt dat de 
Nederlandse regering in Londen hen de opdracht gaf om samen te werken met de Duitse 
opdrachten; legt uit dat die orders ook gegeven werden door de Nederlandse regering; praat 
over het bevel om de klantenlijsten van de radiowinkels in Amsterdam in beslag te nemen; 
legt uit hoe hij die opdracht saboteerde.  
 
[03:] 25:19:20 – [03:] 33:08:07 
16:40 – 24:47 
 
Hij praat over een andere razzia op ‘asociale elementen’ op straat in Amsterdam; legt uit dat 
het moeilijk was om deze razzia te saboteren; beschrijft dat de politie razzia werd 
gecontroleerd door de Sicherheitsdienst; legt uit dat de Duitsers de Joodse buurten afsloten, 
en dat de Nederlandse politie de rest van het werk deed; herinnert zich dat hij de beroemde 
Nederlandse jodenjager Dahmen von Buchholz, die hoofd was van het Bureau Joodse 
Zaken, zag in het politiebureau aan de Warmoesstraat; spreekt over de misdaden van deze 
man. 
 
[03:] 33:08:08 – [03:] 37:33:03 
24:48 – 29:23 
 
Hij legt de rol uit die de politie speelde bij de deportaties van Joden, of bij bevelen om Joden 
op te pakken en te vangen; beschrijft hoe vaak dit voorkwam, en hoe het verliep.  
 
[03:] 37:33:04 – [03:] 39:59:01 
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29:24 – 31:55 
 
Hij beschrijft hoe ‘goede’ collega’s mee moesten doen met deze deportaties; legt de impact 
uit van het weigeren van een bevel; legt uit hoe reëel de dreiging was wanneer je deze eisen 
niet inwilligde. 
 
[03:] 39:59:02 – [03:] 41:44:16 
31:56 – 33:45 
 
Hij spreekt over zijn rol bij het identificeren van Nederlandse oorlogsmisdadigers en 
collaborateurs na de oorlog; gaat in op de persconferentie die hij eens hield over dit 
onderwerp in 1946, die ging over de criminelen, daders, en collaborateurs binnen het 
Amsterdamse politiecorps.  
 
[03:] 41:44:17 – [03:] 44:09:16 
33:46 – 36:16 
 
Hij legt het gevaar uit voor een politieagent wanneer die een bevel weigert; legt uit dat geen 
politieagent ooit een bevel zou weigeren; legt uit dat de Duitsers de Schalkhaarders 
gebruikten voor de deportaties.  
 
[03:] 44:09:17 – [03:] 48:44:04 
36:17 – 41:02 
 
Hij legt uit dat ‘goede’ politieagenten die Joden moesten oppakken een zware last droegen; 
beschrijft dat het politiecorps na de oorlog nooit ‘gezuiverd’ is; spreekt over een corrupte 
politiechef tegen het einde van de oorlog.  
 
[03:] 48:44:05 – [03:] 52:47:04 
41:03 – 45:15 
 
Hij beschrijft dat politieagenten wisten dat er iets fout was aan het arresteren van Joden; legt 
uit dat politieagenten hun eigen activiteiten niet voor zichzelf konden verklaren; legt uit dat 
alleen de meest beruchte collaborateurs na de oorlog zijn weggestuurd; gaat in op de 
verantwoordelijkheid van de daders; bespreekt waarom deze ‘goede lieden’ boete zouden 
moeten doen voor hun misdaden tegen de Joden.  
 
[03:] 52:47:05 – [03:] 57:33:03 
45:16 – 50:13 
 
Hij legt uit dat politieagenten niet wisten wat de gevolgen waren van het arresteren en 
deporteren van Joden; legt uit dat ze dachten dat ‘gaskamers’ propaganda was; legt uit dat 
niemand wist wat er in Auschwitz gebeurde; legt ui dat ze wisten van de gruwelen, en van de 
kampen, maar dat ze zich nooit hadden voorgesteld dat het tot een totale vernietiging kon 
leiden. 
 
[03:] 57:33:04 – [04:] 01:07:08 
50:14 – 53:56 
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Hij legt uit dat niemand begreep waarom de ouderen, de kinderen en de vrouwen naar 
werkkampen moesten gaan; zegt dat gebrek aan kennis ook door de onderdrukking 
veroorzaakt werd; legt uit dat de meeste politieagenten de kracht misten om bevelen te 
weigeren; legt uit dat de straf voor het weigeren van een bevel verschilde, van het verliezen 
van je baan tot zware straffen. 
 
[04:] 01:07:09 – [04:] 03:47:18 
53:57 – 56:43 
 
Hij legt uit hoe hij bij het verzet betrokken raakte; legt uit dat ‘goed worden’ een gradueel 
proces is, net als ‘slecht worden’. 
 
[04:] 03:47:19 – [04:] 05:52:09 
56:45 – 58:53 
 
Hij legt uit dat hij een dubbelrol speelde tussen politieagent en verzetsstrijder; zegt dat de 
oorlog mensen corrumpeert. 
 
[04:] 05:52:10 – [04:] 07:58:24 
58:54 – 1:01:05 
 
Hij legt zijn rol in het verzet uit en hoe hij toegang had tot identiteitskaarten vanuit zijn baan 
als politieagent.  
 
[04:] 07:58:25 – [04:] 12:05:25 
1:01:06 – 1:05:22 
 
Hij legt zijn betrokkenheid uit bij politieacties tegen burgers die radio’s bezaten.  
 
[04:] 12:06:00 – [04:] 14:37:09 
1:05:23 – 1:08:00 
 
Hij beschrijft wat hij zag van de razzia’s tegen Joden in Amsterdam; gaat in op de mensen die 
meewerkten bij de razzia’s.  
 
 

Box 1, Tape 4 
 
 
[04:] 15:22:00 – [04:] 20:01:00 
00:59 – 05:50 
 
Hij legt uit waarom hij de mens ziet als een kuddedier; bespreekt date r geen sprake was van 
een verzetsgroep in de gehele Nederlandse politieorganisatie; gaat in op zijn politie carrière 
na de oorlog; gaat in op het terug halen van Joodse bezittingen na de oorlog.  
 
[04:] 21:01:01 – [04:] 23:28:23 
05:51 – 09:27 
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Hij spreekt over de dagelijkse gang van zaken bij zijn werk bij het terugvinden van Joodse 
goederen en bezittingen.  
 
[04:] 23:28:24 – [04:] 26:54:12 
09:28 – 13:01 
 
Hij bespreekt de rol van politiechef Voordewind in zijn carrière als politieagent; bespreekt 
het ophalen van boeken en radio’s, en legt uit hoe hij deze acties saboteerde, en van zijn 
positie gebruik maakte in deze kwesties.  
 
[04:] 26:54:13 – [04:] 28:29:25 
13:02 – 14:40 
 
Hij bespreekt of politieagenten hun positie hadden kunnen gebruiken om politieacties te 
saboteren met het oppakken van Joden; gaat in op hun gedrag.  
 
[04:] 28:30:00 – [04:] 32:08:17 
14:41 – 19:28 
 
Hij legt uit waarom hij nooit zijn collega’s heeft aangemoedigd om sabotage te plegen; 
beschrijft waarom hij deze dingen nooit met directe collega’s besprak; spreekt over de 
gewoontes (mores) van politieagenten voor en tijdens de oorlog; legt uit hoe het zit met 
corruptie in de politie.  
 
[04:] 32:08:18 – [04:] 34:23:17 
19:29 – 20:49 
 
Hij geeft commentaar op actief en passief verzet binnen de politie.  
 
[04:] 34:23:18 – [04:] 41:14:25 
20:50 – 27:57 
 
Hij bespreekt de deportatie en het oppakken van Joden in Amsterdam ‘s avonds per tram; 
bespreekt waarom Joden niet vluchtten; legt de verantwoordelijkheden van het familieleven 
uit; legt waarom onderduiken bijna onmogelijk was voor Joden; spreekt over de aard van de 
Nederlanders die niet moedig waren; spreekt over wat zijn collega’s zeiden over de 
deportaties, en over de veiligheid van Joden.  
 
[04:] 41:15:00 – [04:] 42:15:25 
27:58 – 29:00 
 
Hij bespreekt het gebruik van het woord gaskamer; legt uit dat niemand dit ooit had gehoord, 
en dat het ook wel werd gezien als propaganda. 
 
[04:] 42:16:00 – [04:] 45:09:04 
29:01 – 32:01 
 
Hij legt de betrokkenheid van de politie uit bij de deportaties van Joden ‘s avonds; gaat in op 
de mensen die deze vuile baantjes deden; legt uit wat de verantwoordelijkheden van een 
gewone politieagent zijn.  
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[04:] 45:09:05 – [04:] 48:50:00 
32:02 – 35:51 
 
Hij gaat in op de ‘goede agent’ en de angst voor verzet en sabotage; legt de verschillen uit 
tussen collaboratie en het omstander syndroom van politieagenten; spreekt over verraad 
onder politieagenten; legt de macht van het goede uit tegenover de macht van de massa’s; 
legt uit waarom hij denkt dat 90 procent van de mensen zwak zijn.  
 
[04:] 48:50:01 – [04:] 59:17:25 
35:52 – 46:45 
 
Hij gaat in op zijn stelling over de oorlog: ik deed goede dingen en ik deed slechte dingen. 
Legt uit waarom hij vindt dat hij niet genoeg heeft gedaan voor de Joden uit Goeree-
Overflakkee; legt uit dat zijn verzetsgroep verraden is door een vrouw van de 
Sicherheitsdienst; gaat in op zijn positie in de verzetsgroep, als politieagent; bespreekt de 
positie van de politie tijdens de oorlog vergeleken met die van de gemiddelde Nederlandse 
burger; legt uit dat het menselijk is om een ‘volger’ te zijn; gaat in op de kwaliteit van de 
politieagenten wat betreft dapper of corrupt; hoe de selectie destijds scherper was dan 
tegenwoordig; dat alleen de besten politieagenten konden worden; legt uit hoe dit resulteerde 
in de rol van de politie tijdens de oorlog en legt uit dat de politiemacht het veel slechter had 
kunnen doen; meent dat de politie een betere groep mensen waren, eervol en goed; legt uit 
hoe moeilijk het is om eervol te zijn en goed; stelt dat Nederlanders niet beter waren dan 
politieagenten.  
 
[04:] 59:17:26 – [05:] 02:12:14 
46:46 – 49:47 
 
Hij gaat in op het verzet binnen de Amsterdamse politie; noemt het gebrek aan georganiseerd 
verzet; noemt het nationale leger en de interne strijdkrachten, de “Binnenlandse 
Strijdkrachten,” (BS); gaat in op de positie van het communistische verzet. 
 
[05:] 02:12:15 – [05:] 09:56:08 
49:48 – 57:50 
 
Hij legt zijn betrokkenheid uit bij verzetswerk; legt uit welke soort banen of taken het verzet 
inhield; legt uit wat hij voor het verzet deed; legt de stand van zaken met betrekking tot 
politiewerk tijdens de oorlog uit; gaat in op het verschil tussen zijn originele baan als 
politieman en zijn illegale werk; bespreekt het falsificeren van identiteitskaarten en de 
aanvallen op gevangenistransporten, en de rol die hij daarin speelde als politieagent.  
 
[05:] 09:56:09 – [05:] 18:22:06 
57:51 – 01:06:38 
 
Hij gaat in op de aanval op de gevangenis van Amsterdam door de verzetsgroep en legt de 
verschillende pogingen van deze verzetsgroep uit; gaat in op de opeenvolgende 
gebeurtenissen; noemt de laatste poging die verraden werd; legt zijn rol in die aanval op de 
gevangenis uit, bij het verzorgen van informatie. 
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Box 1, Tape 5 
 
 
[05:] 18:51:00 – [05:] 29:01:24 
00:59 – 11:36 
 
Hij laat officiële en vervalste documenten zien die gebruikt zijn gedurende zijn tijd in het 
verzet: 
 
[1. Vervalste registratiekaart voor bewoners van de Gemeente Amsterdam:] Hij beschrijft hoe 
hij en zijn vrouw een valse naam kregen in het Bevolkingsregister van Amsterdam. 
 
[2. Officiële identiteitskaart met een valse naam:] Hij legt uit hoe hij deze documenten bij een 
diefstal verkregen heeft in de landelijke drukkerij waar deze documenten werden gedrukt; 
gaat in op zijn rol en op die van andere verzetsstrijders tijdens die diefstal. 
 
[3. Officiële identiteitskaarten uitgegeven door het verzet zelf:] Hij legt uit hoe zijn vrouw 
blanco identiteitskaarten verzorgde; hij legt uit hoe vervalste identiteitsdocumenten hielpen 
om mensen te redden; hij vertelt dat Joden deze identiteitskaarten gebruikten.  
 
[4. Blanco officiële identiteitskaarten geproduceerd door het verzet:] Hij laat zien en legt uit 
hoe het verzet zelf identiteitskaarten produceerde.  
 
[5. Brief van de bekende historicus Loe de Jong, gedateerd vrijdag 1 november 1963:] Hij 
leest de brief voor. 
 
[6. Bericht van een doctor over Gerrit van der Veen, een verzetsstrijder:] Hij gaat kort op 
deze brief in. . 
 
[05:] 29:01:25 – [05:] 35:04:21 
11:37 – 17:54 
 
Hij legt uit hoe hij grote delen van het archief van het Bureau Joodse Zaken heeft gered over 
de periode van de Tweede Wereldoorlog; gaat in op de brief van Lou de Jong; gaat in op de 
terugkeer van verschillende NSB’ers in de Amsterdamse politie; gaat in op het bevel van de 
politie staf om grote delen van dit archief te vernietigen; gaat in op de gebeurtenissen na de 
persconferentie die hij in 1946 hield; gaat in op de rol van Loe de Jong, aan wie hij een hoop 
documenten gegeven heeft; gaat in op zijn bedoeling om de Amsterdamse politie te zuiveren 
van zijn fouten, en waarom hij door de hogere regionen in de politie hierin gestopt werd; 
beschrijft het rapport dat hij maakte met namen van politieagenten en wat er met dat rapport 
is gebeurd. 
 
[7. Boek door historicus Guus Meershoek over de Amsterdamse politie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog:] Hij legt uit dat Meershoek het rapport uit 1946 heeft gebruikt voor zijn 
onderzoek, dat is gepubliceerd in 1999; legt uit dat Meershoek het rapport had gevonden in 
het archief van de Amsterdamse politie.  
 
[05:] 35:04:22 – [05:] 40:49:19 
35:05 – 23:53 
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Hij gaat in op feiten over de oorlog, die volgens hem mensen nog steeds niet begrijpen; 
 
[8. Een blanco gestolen identificatie document/kaart:] Hij zegt dat de interviewers deze 
documenten mogen houden. 
 
[9. Een gestolen en vervalst identificatie document/kaart:] Hij noemt de datum waarop ze 
deze documenten gestolen hebben. 
 
[10. Krantenartikel over Doctor de Clercq-Zubli, die verzetsstrijder Gerrit van der Veen 
medische hulp gaf en hierom in een concentratiekamp terecht kwam:] Hij herinnert zich wat 
er gebeurde toen dokter de Clercq-Zubli uit het kap kwam en hoe hij de dokter een fiets als 
beloning gaf, een fiets die destijds door de politie in beslag was genomen; zegt dat zijn vader 
hem had geleerd dat je niet mag stelen; [hij leest het artikel hardop voor]. 
 
[05:] 40:49:20 – [05:] 48:30:00 
23:54 – 31:53 
 
Hij bespreekt de rol van zijn vrouw tijdens de oorlog; herinnert zich verzetsstrijder Hans van 
Gogh, leest een brief voor geschreven door Hans van Gogh over Cornelis Verbiest en diens 
acties voor het verzet. 
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