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Algemene gegevens interview  
 
 

Titel Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview met 
geïnterviewde RG-50.570.0002 

Geïnterviewde Cornelis Verbiest, 13 april 1918 
Interviewer  Martijn van Haalen (IV)   

Interakt, Televisie en Multimedia. 

Plaats Amsterdam 
Tijd 00:00:00 - 01:07:31  (file 1) 

00:00:00 - 01:07:24  (file 2) 
00:00:00 - 01:08:00  (file 3) 
00:00:00 - 01:06:29  (file 4) 
00:00:00 - 00:31:54  (file 5) 

Trefwoorden Politieagent , Goeree-Overflakkee, Jodenvervolging, mobilisatie 
Amsterdam, Gerrit van der Veen, distributiekantoor, kantoor, radio 
Februaristaking, ontsnapping, Sicherheitsdienst 
Warmoesstraat, NSB, mishandeling, wapens, Weteringsschans 
overval, zuivering, arrestatie, persoonsbewijzen, stamkaarten 
vervalsingen, Amsterdamse politie, jodenjager  
 
Policeman, persecution, mobilization, distribution office, radio, 
February Strike 1941, escape, abuse, weapons, robbery, arrest, id-
cards, forgeries, Amsterdam police, Jewhunter 

Samenvatting In dit interview spreekt de geïnterviewde, een voormalige 
politieagent, over zijn werk in Amsterdam tijdens de Duitse 
bezetting. Hij vertelt  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 bij het oppakken en 
deporteren van Joden en legt hij uit wat zijn rol was als lid van het 
Nederlandse verzet.  
 
In this interview the interviewee, a former policeman, talks about his 
work in Amsterdam at the time of the German occupation. He 
focuses on how, from being a small town boy, he went from the army 
into the police force. In a later stage he describes how the Amsterdam 
police force collaborated with the German occupier, comments on the 
role of the police force in the round-up and deportation of Jews and 
explains his role as a member of the Dutch resistance. 

Transcriptie gemaakt door Vrije Universiteit, M.Vlasblom, C.Jelsma 
Eigenaar van het bestand Vrije Universiteit, United States Holocaust Memorial Museum.  
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Transcriptie 
 
File 1 
 
00:00:00 
 
00:00:52 
[image: 01:00:31.12] 
 
 
IV  En waar bent u geboren en wanneer?  
CV  Mijn Cornelis Verbiest en ik ben geboren op Goeree-Overflakkee op 13 april 

1918.  
IV  Direct na de Eerste Wereldoorlog?  
CV  Ja direct na de Eerste Wereldoorlog.  
IV  Daar deed Nederland niet aan mee.  
CV  Nee althans niet op het slachtveld (lacht) 
IV  Wat was dat voor een streek waarin u geboren werd?  
CV  Goeree-Overflakkee is een eiland dat honderden jaren bij Zeeland hoorde en dan 

weer eens bij Zuid-Holland.  
 
00:02:01 
[image: 01:01:38.03] 
CV  Etnologisch is het Zeeland, maar geografisch hoor het bij Zuid-Holland op het 

ogenblik, maar men is het nu weer bezig om het bij Zeeland te krijgen. Maar de 
bevolking is Zeeuws ook qua taal en qua gebruiken.  

IV  Is het stedelijk of is het agrarisch?  
CV  Het is agrarisch.  
IV  Dus weinig steden, veel ruimten.  
CV  Dorpen, allemaal dorpen met ieder zijn eigen taal ook dat nog, ieder zijn eigen 

dialect laat ik het zo zeggen, wat nu helemaal verdwenen is. 
IV  U groeide daar ook op?  
CV  Ik groeide daar op ja.  
IV  Was het een prettige plek om op te groeien?  
CV  Ja, ik vond van wel alleen het was me te benauwd allemaal en ik, ik wilde niet het 

land op, op het land werken.  
 
00:03:00 
[image: 01:02:34.02] 
CV  Dat heb ik uiteindelijk ook bereikt, dat ik van het eiland weggekomen ben.  
IV  Benauwd zei u?  
CV  Nou niet zozeer benauwd je kon niet, ik wilde bijvoorbeeld ik was dertien jaar en 

toen, dan ging je van school af hè en normaal zou ik, ik zou graag naar de Mulo 
gegaan zijn. Want er was een aardig meisje die ging er naar toe dus ik dacht dat 
wil ik ook wel, maar ik mocht niet. Want mijn oudste broer die was onderwijzer 
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geworden, want hij had niet zo'n best hart. En ik had helaas een nadeel, ik kreeg 
ik had altijd voor gedrag had ik een onvoldoende. De vakken die nodig waren, 
nou ja dan was ik altijd binnen vijf minuten klaar en dan moest je met je handen 
over elkaar (maakt armbewegingen buiten beeld) zo je lippen op elkaar. Nou dat 
kun je niet hè. 

 
00:04:00 
[image: 01:03:31.24] 
CV  Maar toen ik bij een meester heette dat toen nog kwam die gaf mij een heleboel 

dingen op van Mulo van de Ulo en de Mulo, ja en dat was een uitdaging hè. Nou 
toen had ik voor het eerst had ik een, voor goed gedrag had ik een goed cijfer.  

IV  Want met de Mulo kon je verder.  
CV  Dan ja dan hoefde je niet haar het land. Ik was negatief, ik vond het eh mijn vader 

was een klein boertje en ik vond het ja we waren met elf kinderen, acht broers en 
drie zusters. Ja het was toen nog zo en helemaal daar natuurlijk, dat wat je vader 
deed nou dat ging je ook doen. Of je er voor geschikt was of niet. En ik wilde dat 
niet, maar ja ik moest toch. Maar naast ons woonde gelukkig, daar woonde een 
kruidenier en dus van kinds af aan, van toen ik geboren ben, ben ik in die 
kruidenierswinkel geweest. En ik was gewoon een kind hè van die mensen, daar 
mocht ik altijd naar toe.  

 
00:05:00 
[image: 01:04:29.18] 
IV  En zo reed ik, we reden toen nog met de hondenkar. Dus toen ik een jaar of twee, 

drie was reed ik al met de mee met de hondenkar. En in mijn gedachten was die 
net zo groot, die hondenkar als die hele kamer hier (kijkt opzij). Dat klinkt gek, zo 
groot was die, maar hij was maar klein. En dan ging ik naar al die mensen, dan 
hoorde ik al die gesprekken al en dat ging over Godsdienst heel vaak. En dan ja, 
dan ging ik mee. Ik heb ook al die kindertjes daar later groot zien worden.  

IV  Was het een religieuze streek, zijn de mensen daar religieus of? En als ze dat zijn 
van welke richting?  

CV  Ja kijk het was zo bij, mijn grootvader van mijn vaderskant en grootmoeder, die 
dus in zo'n oud familiehuis woonde, dat was dan weer van hun grootvader. Daar 
bij elke maaltijd werd daar stukje uit de Bijbel gelezen, elke dag.  

 
00:06:00 
[image: 01:05:26.24] 
CV  En een generatie verder, mijn vader die, dat was maar een keer in de week een 

stukje lezen. En dat was de vraag, dan vroeg hij wat en dan wist hij we willen 
naar voetballen toe en dan zaten we al te springen natuurlijk (beweegt op een 
neer) om weg te kunnen. 'Heb je haast?' nee we hadden geen haast natuurlijk en 
eh 'zal ik een groot stukje lezen uit de bijbel of een kleintje?' Dan zeiden we 
allemaal een kleintje natuurlijk, dan had hij een paar regels dan was het vlug klaar 
en dan konden we weg. En het typische is dat de zusters die waren allemaal 
Godsdienstig als ik het zo mag zeggen, van de jongens niemand hè. Mijn moeder 
was ook niet gelovig.  
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IV  Niet gelovig.  
CV  Nee niet gelovig en was ook bang om dood te gaan hè. 
 
(Onderbreking) 
 
00:07:00 
[image: 01:06:24.20] 
IV  Het was in principe een gelovige streek?  
CV  Ja zoals heel Nederland wel was en dan natuurlijk zo'n eiland nog meer, maar 

naar mate de welvaart steeg werd dat al minder wij gingen naar de openbare 
school, maar er waren ook diverse christelijke scholen. Wij gingen gewoon  naar 
de openbare school, maar het was wel zo. Mijn vader wilde dus niet dat we 
aanstoot gaven dus we mochten zondags niet fietsen, niet werken ofzo. Want dan 
kwets je een ander in zijn gevoelens. Zo ben ik ook groot gebracht.  

IV  Dat mag niet? 
CV  Nee, dat doe je niet. We deden natuurlijk een heleboel dingen stiekem, zoals je 

dat doet als je op die leeftijd bent. Maar dat was niet goed, dat werd je ook voor 
gehouden.  

 
00:08:00 
[image: 01:07:22.13] 
IV  Was u een ondeugend kind?  
CV  Mag ik wel min of meer zeggen, want mijn moeder die zei dat ik van de elf, daar 

had ze de meeste last mee gehad en ik was de enige die in de stankton had moeten 
zitten, als u weet wat de stankton is?  

IV  Nee?  
CV  Dat was een ton, een hoge ton (maakt bewegingen) en daar werd de was in gedaan 

en die werd gestampt. Nou dat had een, die was ongeveer zo, ik kon niet over de 
rand kijken of amper bewijze van spreken. Maar zo konden ze mij kort houden. 
Dat heb ik wel gehoord ja. Ik heb een gelukkige jeugd gehad, het is 
onvoorstelbaar om met elf kinderen om daar deel van uit te maken en zo gelukkig 
gezin, we hadden het niet breed en we hadden de crisisjaren ook in '29 enzovoorts 
de dertiger jaren, begin dertiger jaren. Maar ja muziek maken deden we natuurlijk 
ook met accordeon, viool en fluit hè en dammen het was echt heel fijn.  

 
00:09:09 
[image: 01:08:28.12] 
CV  De normen en waarden stonden daar hoog in het vaandel.  
IV  Als ik snel reken bent aan het eind van de lagere school als het 1930 is.  
CV  Ja.  
IV  Dan breekt er een andere tijd aan hè in Europa.  
CV  Ja dat heb ik wel gemerkt want mijn vader was, die leefde mee met de politiek en 

toen Hitler opkwam. Nou dat, dan werd daar uitvoerig over gesproken. Hij was 
zeer negatief over Hitler. Hij zei daar moet je mee oppassen met dit soort mensen 
en toen met die joden ook, afijn dat was verschrikkelijk een vrij grotige joodse 
gemeenschap woonde er in Middelharnis en Sommelsdijk.  
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00:10:02 
[image: 01:09:19.09] 
CV  En om een voorbeeld te geven. Je kocht niet als protestant, kocht je niet bij 

Katholieken. Katholieken kochten ook niet bij Protestanten. Maar je kocht wel bij 
joden.  

IV  He 
CV  Ja, ik was op een gymnastiekvereniging en die gymnastiekvereniging die, daar 

waren joden, de voorzitter was een jood. En er waren meisjes en jongens die daar 
joden en zo waren er diverse reizen gemaakt had onder andere, een uit 
Amsterdam. Dat is de reden geweest dat ik in Amsterdam terecht gekomen ben. 
David, David hoe heet het Gezandie (?) was voorzitter van de, ook van de 
voetbalclub.  

IV  En waren dat belijdende joden?  
CV  Ja.  
 
00:11:00 
[image: 01:10:14.20] 
CV  Ja zeker 
IV  Er was een synagoge?  
CV  Er was ook een synagoge ja.  
IV  Dus er was een vrij grote joodse gemeenschap op het platteland.  
CV  Ja. Dat is ook de reden geweest dat ik na de oorlog die tentoonstelling daar 

gehouden heb, ter nagedachtenis aan de Flakeese joden.  
IV  En die, hoe zal ik het zeggen, men wist ook in die tijd heel goed wat men was, 

zoals men in deze tijd pas na lange tijd horen ik ben van joodse afkomst of ik ben 
joods of ik ben eigenlijk Katholiek. In die tijd was dat anders, legt u eens uit.  

CV  Nou je wist of iemand jood was ja of nee, want zaterdags, mijn tante die ging als 
het sjabbes [sabbat] was ging ze daar de kachel aan maken bewijze van spreken 
dit soort dingen doen, omdat die joden niet mochten. Dat was heel gewoon, dat 
deden ze voor elkaar.  

IV  Sjabbeskooi (...?)  
CV  Sjabbeskooi 
 
00:12:00 
[image: 01:11:12.23] 
IV  Die dertiger jaren, waren die wezenlijk anders`, voor zo ver u het zich kunt 

herinneren want u was twaalf jaar in 1930.  
CV  Dat kwam op want er waren er enkele in het dorp, ook enkele die het Nationaal 

Socialisme van Mussert en beleden en dan, dan had je wel knokpartijen hè. 
IV  Wie was Mussert nog even? Ik weet het maar eh,  
CV  Mussert was dus de baas eigenlijk, de leider van het Nationaal Socialisme in 

Nederland.  
IV  Een ingenieur  
CV  Ja een ingenieur.  
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IV  Wat zag u er in de directe omgeving van, van dat beginnend Nationaal 
Socialisme, los van dat vader, u vader zich,  

CV  Bedrukt eigenlijk vooral later ook. Ik ben in '38 weggegaan natuurlijk, maar je 
had toen natuurlijk al de Kristalnacht.  

 
00:13:03 
[image: 01:12:12.19] 
CV  In '38 meen ik, in '33 waren er grote problemen in Duitsland, een heleboel 

vluchtelingen naar Nederland. Maar daar hadden we op dat eiland natuurlijk niks 
mee te maken. Maar ja die joden, die ja die lazen dat natuurlijk wel en maar daar 
merkte je toch niet zoveel van.  

IV  Het leek ver weg?  
CV  Het was ver van het bed ja. En vooral omdat je nog op een eiland zat ook dat nog. 

Rotterdam was ook heel ver weg.  
IV  Het klinkt als een veilige wereld.  
CV  Ja, zeker.  
IV  In de dertiger jaren komt ook het Nationaal Socialisme in Nederland op. Binnen 

het gezien vader die, die was bezorgd, u zei daar iets over.  
CV  Ze waren bij ons thuis niet aan een partij gebonden,  
 
00:14:01 
[image: 01:13:08.23] 
CV  ze hadden natuurlijk wel, die stemden waren natuurlijk wel Nederlands 

Hervormd, we zijn ook allemaal gedoopt, hoe dat gaat en mijn vader en dan moest 
je ook, als ouder moest je dan mee naar de kerk. Als er dan een gedoopt werd 
want dan ging mijn moeder mee, een (1) keer natuurlijk bij elk kind, voor de rest 
kwam ze nooit in de kerk en vader ging dan zo nu en dan wel eens naar de kerk. 
Maar hij vond het eigenlijk toch niet want hij had koude voeten, dat was zijn 
smoes denk ik. Hij had last van koude voeten en met klompen mocht je niet aan in 
de kerk, ook geen nieuwe klompen. Dus ja, dan gooide je het maar op z'n koude 
voeten hè. 

IV  Als de normen en waarden die belangrijk waren, niet uit het geloof kwamen want 
vader was niet te religieus waar kwamen ze dan vandaan bij hem?  

CV  Uit zijn genen denk ik.  
IV  Oorspronkelijk komen wij uit België en 1600 zegt de stamboom zijn wij uit 

België naar Goeree-Overflakkee gekomen 
 
00:15:06 
[image: 01:14:11.19] 
CV   en daar heeft het zich voortgeplant. Dat was de zogenaamde christelijke tak, nee 

niet de christelijke tak de gerefor.. nee je had de katholieken en de protestanten. 
De protestantse takken die hebben zich op Goeree-Overflakkee vermenigvuldigd 
en na de oorlog ongeveer toen zijn ze uitgezaaid over het land. Je hebt wel 
katholieke takken en ik kwam vroeger ook nog wel eens een Verbiest tegen, kon 
ik zeggen ben je Katholiek of Protestant? Dan ben je wel of dan ben je geen 
familie.  
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IV  Dus je kunt eigenlijk zeggen dat de mensen in die tijd ook in het relatief kleine 
Nederland, nog erg streekgebonden waren en dat er groot verschil was tussen de 
verschillende streken.  

CV  Ja zeker 
 
00:16:00 
[image: 01:15:03.02] 
CV   Zeeland kon je in zijn geheel dan rekenen tot, toch een protestantse streng 

gelovige christenen.  
IV  Recht door zee?  
CV  Betrouwbaar, betrouwbaar dat mag ik zeggen, eerlijk hè, eerlijk. Stelen, dat kon 

niet. Naar zijn tegen anderen, kinderen of andere mensen dat mocht je niet. Je had 
mensen die dus mank zijn of wat dan ook en dan als kind, ja kinderen zijn 
natuurlijk hard hè, keihard, maar dat mocht niet hè. Baldadigheid dat mocht niet 
hè. Ik weet wel ik gooide een autobus, die ging twee keer per dag kwam hij door 
het dorp heen, een autobus. En toen gooide ik een steen tegen de autobus aan en 
toen zei die andere jongens, ja je moet hem door de ruit gooien.  

 
00:17:00 
[image: 01:16:00.18] 
CV  Nou ja dat krijg je dan een kwartier later kwam hij terug, dat was dan de tweede 

keer dat hij ging. En toen gooide ik hem tegen de ruit aan. Nou dat was eh die 
stopte en ik hard weglopen naar huis. Onderweg kreeg die chauffeur me te 
pakken, zo'n klein was ik nog, toen heb ik een enorm pak slaag gehad en toen 
kwam ik thuis. Nou dat heb ik wel geweten hoor.  

IV  In de stad toen?  
CV  Dat was gelijk eh, niet meer naar buiten een week lang en vroeg naar bed. Dat 

was meestal een straf, nog erger was zonder eten naar bed. Ja.  
IV  Die sfeer in de dertiger jaren, Europa wordt dan snel armer door de crisis,  
CV  Ja 
IV  is daar op het eiland iets van te merken?  
CV  Er was heel veel van te merken, want ik weet wel ik heb drie jaar op het land 

gewerkt bij mijn vader en met mijn broers 
 
00:18:00 
[image: 01:16:57.24] 
CV  en dan zei mijn vader, in die drie jaar hebben we alle vruchten weer onder moeten 

ploegen, kon niet verkocht worden bracht niets op. Zo slecht was dat en dan zei 
mijn vader, nou moet er dit jaar weer drieduizend gulden bij, dan was ik 
bijdehand, dan zei ik dan gaan we toch niet dan hoeft er niks bij. Ja zei mijn 
vader, maar ik had nog nooit van vaste kosten gehoord, hij zegt ja dan moet er 
nog meer bij. Het was ja het was echt, maar dat heb je nu nog natuurlijk, je kon 
bij ons nooit merken of het een goed jaar was of slecht jaar.  

IV  Waarom niet?  
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CV  Er werd altijd sober geleefd, sober geleefd. We hebben nooit armoede gehad, 
maar of het nou goed ging of slecht ging, sober geleefd, dus er werd gespaard als 
het wat beter ging en dat kon je dan weer gebruiken als het een slecht jaar was.  

 
00:19:00 
[image: 01:17:56.06] 
IV  Het lijkt een heel gedisciplineerde groep mensen.  
CV  Ja dat kun je wel zeggen, als je het over het algemeen neemt tuurlijk je had wel 

uitzonderingen, dan ja dan was het wel gedisciplineerd ja. 
IV  Als het men wat beter had dan lijkt het me ook niet een streek waar men met de 

rijkdom te koop loopt en is,  
CV  Nee, nee, nee zeker niet.  
IV  Legt u eens uit? 
CV  Er werd niet gepronkt. Dat heb ik, dat heb ik natuurlijk nog en mijn kinderen en 

mijn kleinkinderen die hebben dat ook. Als ik op straat loop en ik zie dingen die 
ik later nog wel kan gebruiken dan neem ik het mee. Ja, mijn kinderen, mijn 
oudste zoon is orthopedisch chirurg in Rotterdam en mijn jongste zoon is 
keuringsarts die woont hiernaast.  

 
00:20:02 
[image: 01:18:55.12] 
CV  Die hebben dat ook en mijn kleinkinderen hebben dat ook nog. Vanochtend stond 

er bij mij hier in het portiek, stonden twee leuke plankjes, nou voor de deur bij 
ons hier is een stortplaats van vuil dus we hebben uit eerste hand, nou die had hij 
in de deur gezet die zet ik in de kelder, het meeste geven we dan weer weg hoor, 
maar dat kun je niet over je hart verkrijgen, verleden week had ik nog vier 
eikenhouten planken, dat is gewoon een kapitaal als je dat moet kopen. Ze waren 
nog beschilderd ook die had hij ook en die heb ik meegenomen naar de molen en 
die heb ik gisteren weer gebruikt.  

IV  U heeft een molen?  
CV  Ik heb een molen en ik kan een heleboel dingen, ik vind het zonde als er een, als 

er tal van goede dingen en elektrisch apparaat wat nog goed is, wat je bewijze van 
spreken zo kunt repareren, dat je dat weggooit.  

 
00:21:04 
[image: 01:19:55.01] 
CV  Ik heb het niet nodig hoor ik heb niks nodig, ik heb maar een (1) wens in mijn 

leven en dat is houden wat ik heb en dat kan niet dat weet ik.  
IV  Hoe zeggen ze dat in Zeeland?  
CV  'Ons ben zunig' de spreektaal die spreek ik nog goed hoor daar had ik helemaal 

geen last van. (Lacht) 
IV  Wij zijn zuinig.  
CV  Wij zijn zuinig ja. En men vergist zich wel eens, want verbindt het dan met gierig 

dat heeft er niets mee te maken. Niets. Zuinig en ik weet wel en dat was ook bij 
mijn vader zo en in de oorlog zelfs nog, dan had hij een koetje en dan melk voor 
ons thuis en dan kwam hij langs arme mensen en dan had hij een emmer melk 
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kwam die en dan zei hij oh kom maar even dan gooide hij wat melk erin, in de 
pan bij zo'n oud he, kunnen makkelijk missen, mijn ouders die konden makkelijk 
missen en ja ik ook. 

 
00:22:03 
[image: 01:20:51.09] 
CV  Ik heb altijd ontzaggelijk veel weggegeven nog steeds, mijn zoon maakt het nog 

veel erger vooral die ene.  
IV  U bent dus ongeveer twaalf jaar in 1930, dan gaat u naar de middelbare school?  
CV  Nee, dat wou ik wel want er was een leuk meisje en die ging er naar toe en ik 

dacht ik ga mee. Maar ik mocht natuurlijk niet mee, ik had een slechte naam. Mijn 
oudere broer, ik heb het ook altijd als oneerlijk ervaren, maar naarmate ik ouder 
werd heb ik mijn vader en mijn moeder natuurlijk veel beter begrepen. Maar ja 
die broer van mij is helaas ook al overleden, ze zijn bijna allemaal overleden. Ja 
dat was een voorbeeld he, dan zeiden ze altijd neem een voorbeeld aan je broer 
Marien. Het schrijven, de netheid, het gedrag al dit soort dingen.  

 
00:23:00 
[image: 01:21:45.21] 
CV  Ja leren konden we allemaal goed, want als wij niet de beste van de klas waren 

nou dan was er iets mis. Maar ja ik mocht niet want ik was ook te brutaal of 
zoiets, ja ik had altijd onvoldoendes voor gedrag.  

IV  Dus ?  
CV  Ik mocht niet, dat was een kap. Ik dacht het wel, maar het was een klap. En ja, ik 

ben toen drie jaar heb ik op het land gewerkt en dan zaterdags en van kinds af aan 
was ik daarnaast bij die buren was ik daar en met de hondenkar rijden en ook de 
vakken vullen en alles, ik was gewoon, ik verdiende en ik was daar ook altijd het 
waren gewoon mijn ouders ook zo'n beetje hè. En toen mocht ik, toen vroeg de 
buurvrouw aan mijn vader of ik dan een (1) dag in de week op zaterdag, tegen een 
gulden geloof ik dat het was, naar mocht, dat was zo gegaan natuurlijk. Zo hoefde 
ik zaterdags niet naar het land.  

 
00:24:00 
[image: 01:22:43.19] 
CV  Want toen in die tijd ging je nog altijd elke dag naar het land toe, geen vrije 

zaterdag of wat dan ook. En toen heb ik dat, drie jaar heb ik dat toen gedaan en 
toen kochten de buren, die kochten voor hun zoon een molen. En toen vroeg die 
zoon aan mij, joh ga met mij mee, er was toch niets te verdienen. Moest altijd 
geld bij, dus ik heb mijn vader toen zo ver gekregen dat ik dan, dat ik dan mee 
mocht en toen was ik de enige die verdiende. Ik had zeven en een halve gulden in 
de week. En dan mocht ik een gulden houden en dan gingen de zes en halve 
gulden gingen naar mijn moeder natuurlijk.  

IV  Als we zeggen dat misschien brand de wereld dan nog niet, voor sommige helaas 
wel, maar je kunt wel zeggen dat die smult in de verte. Is daar op die plek iets van 
te merken?  

CV  Er is bij mij niet veel van blijven hangen hoor, nee.  
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00:25:00 
[image: 01:23:41.10] 
CV  Nee, ik wist alleen van, ik weet nog van die spelletjes, want toen gingen ze die 

joden ook plunderen. Ja, die, ze mochten geen winkels enzovoorts meer hebben 
dat was in Duitsland, later met de Kristalnacht weet ik wel. Maar toch nog 
voordat ik wegging, voor dat ik van het eiland ging op 1 februari 1938 toen deed 
mijn vader nog een spelletje, misschien was dat wel ver vooruit zien. Maar dan 
deed hij een doosje lucifers deed hij open, en dan gaf hij ons eerst aan een man of 
acht negen aan tafel. En dan kreeg je allemaal drie lucifers (maakt uitdelende 
bewegingen) en dan was er een Hitler bij, dat was mijn vader dan, en die haalde 
dan, die haalde dan bij de joden een lucifertje weg en dat gaf hij dan aan de 
Nationaal Socialisten van de partij.  

 
00:26:00 
[image: 01:24:39.04] 
CV  Nou de waren natuurlijk blij, zei hij dan hè. Die waren blij. En die anderen 

durfden niks te zeggen want die anderen waren in de meerderheid. Dat spelletje is 
mijn hele leven me bijgebleven eigenlijk hè. 

IV  Dus lucifers op tafel.  
CV  Lucifers op tafel, zo en dan pakte hij een doosje lucifers en dan gooide hij die 

eruit en dan kreeg je er allemaal drie of vier dat weet ik niet meer hoor. Zo en dan 
had hij er een verhaal bij, hij kon goed vertellen. Kan ik ook hè, dan nam hij dus 
een lucifer weg bij de ene, dat was een jood (beeld uit) en dan legde hij die bij de 
ander en zo kon hij baas blijven. Want de meeste die kregen wat van hem, maar 
dat haalde hij wel bij de anderen weg.  

IV  Waarom deed hij dat spelletje denkt u? Verbaast iemand zich daarover?  
CV  Nee, want er werd wel vaker Van der Lubbe hebben we gevolgd natuurlijk, tot en 

met aan tafel.  
 
00:27:01 
[image: 01:25:37.22] 
IV  De man die de Rijksbrand [Reichstag] veroorzaakte.  
CV  En zo waren er wel meer dingen die dan, niet elke dag hoor. Maar was toch wel 

dat, dat pakte je toch mee natuurlijk hè. 
IV  Nog meer van die details van de naderende andere tijd? Buiten of binnen het huis.  
CV  Nee kijk '38 was ik weg van Flakee natuurlijk he, 1 februari dus ik was negentien 

jaar. En ik had, ik was zelf aan het knokken om daar weg te komen. Dat is een 
heel verhaal op zich.  

IV  Nog even, het feit dat iedereen wist waar iedereen bij hoorde. De joden bij de 
joden en de protestanten bij de protestanten en de katholieken bij de katholieken. 
Betekende dat die groepen ook naar elkaar optraden als groep of was het heel erg 
gemengd?  
 

 
00:28:06 
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[image: 01:26:40.03] 
CV  Ook als groep, bijvoorbeeld er waren aardige meisjes hoor bij die, aardige 

Jodinnetjes daar had je hele goede verstandhouding mee, ook bij de gymnastiek 
enzovoorts een beetje dolle enzo. Maar je moest er niet aan denk om natuurlijk 
daar wat mee te gaan beginnen. Dat kon niet.  

IV  Waarom niet? 
CV  Ook met katholieken niet. Die groepen waren wat dat betreft zeer op elkaar ja 

ingesteld.  
IV  Dus ze leefden met elkaar samen, maar waren meer of meer gescheiden.  
CV  Ja zeker. Zeker, ja, ja.  
IV  Daar keek ook niemand raar van op zoals het was.  
 
00:29:01 
[image: 01:27:32.14] 
CV  'Twee geloven op een (1) kussen, daar slaapt de Duivel tussen.'  
IV  Dus geen huwelijken tussen? 
CV  Nee.  
IV  Nog een (1) keer? 
CV  'Twee geloven op een kussen, daar zit de Duivel tussen.' 
IV  Een Hollandse gezegde.  
CV  Ja.  
IV  U ging in 1938 weg van het eiland.  
CV  Ja.  
IV  Waarom was dat? U zei u wilde weg.  
CV  Ik was molenaar en de eerste dag dat ik met paard en wagen door het dorp reed, 

toen kwam ik de molenaarsknecht tegen van de concurrentie, van de andere 
molen. En die deed, die stak zijn hand op (steekt rechterhand op) en hij zei tegen 
mij. 'joe bent er eene van Jan he?' (lacht) 

 
00:30:00 
[image: 01:28:29.16] 
CV  Ik zeg ja. Ik zeg het maar een keer, zegt hij. 'Probeer zo vlug mogelijk weg te 

komen, want het is je dood als je blijft. Ik kan niet meer weg ik heb een gezin, 
maar jij bent een jonge man. Het is niks.' Het lijkt aardig maar de hele dag boven 
de steen, dat stof, je krijgt het aan je longen, ik ben al een zwaar longpatiënt zegt 
hij en je wordt niet oud. Vond ik heel aardig van die man, de concurrent 
bovendien.  

IV  U stapte gelijk van de wagen af?  
CV  Nee, natuurlijk niet. Ik was veel te blij dat ik, want daarvoor had ik al 

gesolliciteerd naar een, want door die kruidenier kwam ik bij een grossier. Daar 
ging ik dikwijls halen en toen kwam er een vacature vrij en daar werkte een neef 
van mij. Toen was er een auto en die ging het eiland af en dat was nog buiten het 
eiland en die vroeg een bijrijder. Nou ik zeg tegen mijn vader dat wil ik graag 
naar toe.  

 
00:31:00 
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[image: 01:29:27.11] 
CV  Ik was nog niet bij die molen toen hè. Daar wil ik graag naar toe en mijn vader 

heel verstandig, die zei weet je wat je moet doen. Je moet eens met je neef gaan 
praten en die kan je wel inlichten daarover. Dus ik naar mijn neef toe en die zei ik 
kan niet weg, ik werk hier bij de baas van 's ochtends zeven uur tot 's avonds acht 
uur, ik werk me dood. Maar ja ik heb een paar kinderen, ik kan niet anders. Doe 
het niet! Kom ik terug zegt mijn vader en die wist dat al natuurlijk. Ik zeg nee ik 
doe het toch niet. (Lacht) Ik schiet er niks mee op.  

IV  U ging weg van het eiland.  
CV  En toen zond ik op andere maatregelen en toen dacht ik, ik zag ook een paar 

mensen, een (1) of twee en die waren politieagent geworden aan de overkant. 
Alles wat geen Goeree-Overflakkee was de overkant.  

 
00:32:01 
[image: 01:30:25.17] 
IV  De rest van Nederland.  
CV  Ja de rest van de wereld mag je zeggen. En toen dacht ik als ik dat nou ook ga 

doen, en toen was er een vrijwillige Landstorm, daar kon je schieten. Toen heb ik 
van iemand die daar lid van was, die heeft mij toen meegenomen en toen heb ik 
daar alles geleerd. Over het geweer, over het hele militaire leven en ik had ook 
mogen schieten.  

IV  Vrijwilliger Landstorm?  
CV  Vrijwillig Land die bestond toen nog hè. 
IV  Wat is dat?  
CV  Dat was nog uit de Franse tijd geloof ik, dat dus, dat er van die groepen waren die 

dus in geval van nood konden optreden. Een schutters, dat was een. Uit de gilde 
tijd was dat misschien nog wel dat weet ik niet hoor. Schuttersverenigingen waren 
het en die gingen, die schoten, ik mocht mee, en heb daar alles al geleerd.  

 
00:33:01 
[image: 01:31:23.01] 
CV  En toen heb ik, toen moest ik ingeschreven worden voor de militaire dienst. Maar 

ik had broederdienst dus ik hoefde niet weg een mijn oudste broer die was al in 
militaire dienst geweest, de een na oudste dan.  

IV  Als een paar broers al in dienst zijn geweest,  
CV  Als er een (1) in dienst geweest was dan hoefde de andere niet meer, in die tijd. 

En het is later meer malen veranderd hoor, maar in die tijd was het zo. Gerrit mijn 
broer Gerrit, die was in militaire dienst geweest, die wist alles natuurlijk hè. Dat 
was de deskundige en die was in dienst geweest en dan hoefde verder niemand 
meer.  

IV  Want Nederland had lang geen oorlog gehad.  
CV  Nee. En toen is, toe moest ik me melden voor militaire dienst. Was er dus een 

kaart gekomen van de gemeente en de wethouder die had een zadelmakerij op de 
Voorstraat en die daar moest ik me vervoegen, terwijl hij daar met die 
zadelmakerij bezig was vulde hij formulieren in.  
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00:34:10 
[image: 01:32:30.00] 
CV  En ik kwam daar en ik zeg, ik doe geen beroep op mijn broederdienst. En wat zei 

hij toen? 'Weet je vader dat? Ik zei die zal dat niet weten. Ik had dus niet gelogen. 
(Lacht) Die zal dat niet weten. Nou toen heeft hij hem ingevuld, dus een poosje 
later een half jaar later rolt er een brief door de bus en mijn vader zegt, wat is dat? 
Je hoeft toch helemaal niet? Nou toen heb ik opgebiecht dat ik graag weg wou 
enzovoorts. En toen heeft mijn oudste broer die in militaire dienst geweest was, 
zei toen tegen mijn vader. Vergeet niet dat was natuurlijk een baas hè, die oudste 
was onderwijzer maar hij was de baas van het volk van mijn broers (lacht). Hij 
zegt 'vader laat hem maar gaan, dan zullen ze hem daar eens wat mores leren in 
militaire dienst.' 

 
00:35:04 
[image: 01:33:21.09] 
CV  Hij heeft me later zelf verteld hoor. En zo kwam ik, zo werd ik opgeroepen en 

kwam ik, ik moest verschijnen 31 januari 1938 en ik had pech. Ik was drie jaar 
molenaar geweest in tussen natuurlijk met plezier. Iedereen gesproken, dag en 
nacht werken maar veel lol gehad, ook met vrienden enzovoorts. Naar andere 
dorpen met een auto ging je dan even meisjes kijken enzovoorts, dan stonden ze 
je op te wachten aan de rand van het dorp. Die jongenlui daar want we moesten 
van de meisjes van het dorp afblijven. Maar dat zijn andere verhalen en toen zou 
ik in militaire dienst alles was klaar, mijn vader die zou me naar de tram brengen. 
Let wel 18a haast 19 (?). En ik had net grote problemen gehad want ik dus een 
bekeuring gekregen onterecht, onterecht dat vond mijn vader ook.  

 
00:36:02 
[image: 01:34:16.19] 
CV  Toen werd Beatrix geboren. En toen kwam er een telegram of ik weet niet meer 

hoe, ik hoefde niet te komen. En ik had er pest in.  
IV  Onze huidige koningin? 
CV  Ja, want ik wou zo graag wou ik weg. En dan zitten ze je weer dwars en dan kun 

je niet eens op die dag. Dus ja toen ben ik de kap van de molen waar ik werkte 
maar gaan teren die dag. Dan doe ik toch nog wat. En toen ben ik dus in militaire 
dienst gekomen.  

IV  Dus vanaf 1938  
CV  En daarvoor was ik al gekeurd. Want dan komen ze keuren, want ik ben vijf keer 

gekeurd. Maar ze hebben me nooit goed gekeurd. Dus ja ik was net een 
keelontsteking, dat had ik vaak vroeger. En mijn vader was naar het gemeentehuis 
gegaan, hij kan niet komen want hij heeft koorts want hij heeft keelontsteking.  

 
00:37:01 
[image: 01:35:13.05] 
CV  Nou die dokter zei dan kom ik zelf zo dadelijk wel eventjes langs. En toen kwam 

hij gelijk met mijn vader en toen zei mijn vader, toen was ik net accordeon aan 
het spelen he, weg dat ding want de dokter die komt. En toen die stond in de deur 
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en die zegt, nou jij bent (...?) kun je me horen ja, kun je me zien ja, nou dan kan je 
nog wel in militaire dienst hoor. Dus zo was ik gekeurd, mijn eerste keuring. Zo 
ging dat toen.  

IV  Waar was dat?  
CV  Dat was in Sommelsdijk waar ik geboren ben.  
IV  Dus u bent in '38 in militaire dienst gegaan, hoelang duurde die dienst?  
CV  Ik ben, ik kwam toen, die zou duren toen zes maanden. Vijf en halve maand. En ja 

je moest afwachten waar je naar toe ging en ik wilde promotie maken. En toen 
kwam ik in Breda bij het oefeningdetachement voor reserve officieren, 
oefeningdetachement.   

 
00:38:04 
[image: 01:36:13.20] 
CV  Maar dat bekent dat diegene die opgeleid werden tot Luitenant, dan moest je 

minimaal de HBS hebben. Maar elke, elke Luitenant in opleiding kreeg zijn eigen 
soldaat. Dus dan werd je goed getraind hè en dat werd ook gecommandeerd. Dus 
dat hè. Dus ik kwam daar in '38 en toen viel ik al gelijk op want ik wist alles al en 
ik was zeer gehoorzaam. (Lacht)  

IV  Breda is een betrekkelijk grote stad.  
CV  Breda is een garnizoen stad ja. Daar staat ook de hoe heet het, de opleiding voor 

beroeps officieren. Ik heb gezeten in de Kloosterkazerne en dat was de opleiding 
voor reserve officieren.  

IV  U bent dus in 1939 al weer uit dienst?  
CV  Nee, ik kwam daar en ik ben er een tijdje geweest.  
 
00:39:00 
[image: 01:37:07.14] 
CV  Maar ik viel op, omdat ik alles zo goed wist en zo goed deed. En toen vertelde ik 

de sergeant majoor daar had ik een vriendschappelijk, daardoor omdat ik er zo 
echt ik was een voorbeeld, voor de hele troep. Ik wil eigenlijk, of daar heb ik mijn 
verhaal verteld, ik wil graag in militaire dienst en dan wil ik eventueel beroeps of 
bij de politie komen enzovoorts. Hij zegt ja maar dan moet je hier niet blijven. Hij 
zegt je kunt hier niet eens korporaal worden, ik zeg ja maar ik zou wel moeten. 
Hij zegt ik bespreek het met de Kapitein de baas van de opleiding. Dat heeft hij 
toen gedaan en hij zei weet je wat jij moet doen? Je moet een brief schrijven naar 
de Koningin. Ik heb hem boven nog liggen hoor. (lacht) Een brief schrijven naar 
de koningin en je moet doorverplaatsing vragen naar Bergen op Zoom en om dan 
te komen bij de opleiding voor onderofficieren. Nou bericht gekregen terug en ik 
werd overgeplaatst ik had wel de condities ik moest dan weer opnieuw beginnen.  

 
00:40:01 
[image: 01:38:06.18] 
CV  Dus die drie maande die ik al gedaan had die telden niet meer. Nou daar gaf ik 

helemaal niet om natuurlijk. En dan, dan moest ik dus, dan kwam ik in een 
opleiding en die duurde elf maanden, zo ongeveer. Nou was prachtig kwam daar 
met dertig man in opleiding voor onderofficier, ik sla het tot nummer een (1) en ik 
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was de enige die alleen maar lager onderwijs had. Dus dat was niet zo gek he, nou 
en toen kon je in die tijd, toen was het al vreselijk aan het rommelen hoor in 
Oostenrijk en de bezetting van het Saarland, hoe heet het daar? Tijdens die 
opleidingen, tijdens die opleiding was dat. En toen hebben ze het capitulanten 
stelsel ingevoerd, dat was een vooruitziende blik dan konden we eerder 
capituleren, zeg ik altijd. Capitulanten stelsel was een systeem wat ze in Indië al 
hadden je tekende voor zes jaar,  

 
00:41:01 
[image: 01:39:03.23] 
CV  en aan het eind van het jaar, van die zes jaar dan was de overheid je verplicht om 

je een opleiding te, hoe heet dat een baan te verzorgen, een burgerbaan zoals dat 
heette. Bij de politie, bij de douane enzovoorts. Nou toen zeiden mijn maats tegen 
mij, je gaat zeker je tekent daarvoor zeker, ja ik wel. Ja dat doe ik, want dat is wat 
ik hebben wil. En toen puntje dus bij paaltje kwam ging ik me dus melden 
daarvoor en toen kon het niet. Want ik was, ik had geen Mulo diploma. En ik kon 
naar huis, ik weet niet of je dat kunt voorstellen, dat als je dan promotie gemaakt 
heb, promotie ik had toen, ik kaarten toen nogal veel en nou ja die jongens die 
vergokte die jongen zijn horloge en ik heb altijd eerlijk gespeeld hoor, maar ik 
had geluk.  

 
00:42:00 
[image: 01:40:00.23] 
CV  Dus ik had nog een prachtige cape van een van de maats had ik dus gekocht van 

hem, omdat hij geen geld meer had, maar bij het kaarten, pakkie mooi. Ja je viel 
op bij de meisjes natuurlijk, ook wel leuk. Als ik naar het dorp toe ging met 
vakantie of wat dan ook, dan liep je er prachtig pakkie mooi, ik had het gemaakt. 
En toen werd ik ontslagen en toen moest ik weer terug, ik kon geen molenaar 
meer worden want daar zat een ander, ik moest met mijn vader mee naar het land.  

IV  En toen dacht u, is er nog een andere mogelijkheid om in uniform te komen?  
CV  Nou ik vond dat natuurlijk vreselijk, als je dan mijn vader heeft me toen 

buitengewoon goed opgevangen en die had op school gezeten met een vice 
Admiraal. De Graaf en die kwam nog wel eens bij zijn zusters in het dorp en mijn 
vader had die contacten. En toen was die De Graaf die was er,  

 
00:43:00 
[image: 01:40:58.07] 
CV  en toen heeft mijn vader die heeft hem aangesproken. Die zei moet je luisteren, ik 

dat en dat en mijn zoon dat en dat hij wil zo graag en hij zit op de goede weg en 
hij werkt hard. En heeft dat bereikt en het is onvoorstelbaar dat je korporaal word 
en dan hoe heet het, onderofficier word sergeant en dan als numero een (1) ook 
nog hè en je hebt alleen lager onderwijs. Ja mijn vader was daar trots op. En toen 
zei die 'nou dat is idioot zich, nou hebben we goede mensen nodig in deze wereld 
en die komen niet aan bod, dat is godgeklaagd.' Nou zo is die op zijn departement 
gekomen en ik had de volgende al een telegram lag er thuis. (Klapt op de tafel) 
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Melden! In Eindhoven. Ik had in Bergen op Zoom dienst gedaan, melden voor 
sergeant-capitulant en 

IV  Die kazernes dat was natuurlijk een compleet andere sfeer dan op het eiland,  
CV  Jah! 
 
00:44:01 
[image: 01:41:57.00] 
IV  als je het hebt over groepen, katholiek, protestants, joods 
CV  Speelde helemaal geen rol, speelde helemaal geen rol.  
IV  Was dat daar weg?  
CV  Was weg, ja. Nou je had een (1) of twee joden bij ons in de opleiding tot 

onderofficier, hij is later een hele bekende voetballer geworden. Maar die kwam 
alleen maar voor zijn nummer natuurlijk. Hij is elf maanden gebleven en is toen 
weg gegaan hè. Ja.  

IV  Werd er gegrapt onderling over de afkomst van iemand over de katholieke of de 
protestants of joods  

CV  Nee, hoor helemaal niet.  
IV  Typisch katholieke eigenschappen of typisch joodse eigenschappen? 
CV  Ja een (1) dat weet ik nog wel. We hadden het even over de niet over de 

mobilisatietijd, dat is '39 daar hebben we het nu dan even over. Toen lagen we dus 
zoals dat heet in stelling. We moesten zelf onze bunkers bouwen en kruiwagens 
kopen en materiaal scheppen en dan moesten we daar dingen gaan versterken en 
dingen aanleggen enzovoorts.  

 
00:45:06 
[image: 01:42:59.15] 
CV  Ik was sergeant dus ik was de commandant van een bepaalde streek dan, 

tenminste van een bepaalde groep. (hand voor zijn mond) (...) En toen, had je later 
heel leuk is dat, toen had je van Deventer, Polak van Deventer ja die zat hier, zijn 
vader zat op de hoe heet het op de Kalverstraat en die hadden een winkel in die 
toestanden kleren enzovoorts en die zat in mijn groep. En zijn vader kwam dan op 
bezoek en dan bracht hij zulke grote dozen (maakt gebaren) met matsers mee. En 
boter weet je wel, koosjer boter nou die zaten onze, was leuk want ik heb hem 
later toen ik zelf in Amsterdam kwam. (Achtergrond geluid) 

 
00:46:01 
[image: 01:43:52.14] 
CV  Toen heb ik hem weer ontmoet in het verzet. Diezelfde. (Wijst en lacht) En die is 

toen hebben wij, iedereen zat daar matsers te eten en we zaten daar in zo'n kamer 
ook hè, iedereen zat daar matsers te eten. Alleen hij niet. (Moet hard lachen). Ja.  

 
(Begin onderbreking) 

 
(Vrouw van Dhr Verbiest brengt haar man medicijnen) 

CV  Dankjewel, dankjewel.  
(neemt medicijnen in ontvangst) 
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V ik hoor je boven praten 
CV  Je weet het hè, ik ben niet geëmotioneerd hoor.  
V nee dat begrijp ik het is je jeugd.  
CV  En het is (neemt slok water), nou hier ben ik hoor. (Lacht)  
 

(Einde onderbreking) 
 
00:47:06 
[image: 01:44:54.03] 
IV Matsers.  
CV  Ja matsers, god ja dan moest ik aan denken, want als je op een knop drukte dan 

komt er wat uit natuurlijk hè. Hoe heet hij ook alweer Mia? van Polak van 
Deventer, Edzo nu weet ik het weer. 

IV  Dus er werden matsers gegeten. Mobilisatie voor een mogelijk naderende oorlog, 
was er sfeer een gevoel onder de mannen dat het werkelijk menens kon worden of 
nam men het niet zo serieus?  

CV  Nee hoor men nam het niet zo serieus, want ik weet nog wel gesprekken, ik vond 
het afschuwelijk maar ja niet dat ik nou zo'n brave Henderik ben, maar ik vond 
dat nou niet zo leuk.  

 
00:48:00 
[image: 01:45:46.02] 
CV  Maar er was er een (1) bij een Rotterdammer en die zei 'als het nou mobilisatie 

wordt, dan zegt hij, dan krijgen we meer uitkering, dan krijgen we meer 
salaris.'Dus we hopen maar dat het dan gebeurd. En als het dan oorlog wordt, wij 
zijn beroeps dan worden we als beroeps betaald, niet als capitulant hè, maar als 
beroeps hè. En zowaar toen kregen we veel meer geld. Toen de mobilisatie kwam, 
dus toen de reservisten opgeroepen werden toen kregen wij meer geld.  

IV  Merkte u 
CV  Wacht even dat moet ik ook even vertellen, want als Hitler dan voor de radio 

kwam nou dan zaten we allemaal zo erom heen (doet alsof hij naar radio luister) 
weet je wel, want het was toch wel spannende tijd hè. Dan zag je dus, dan werd er 
niet gewerkt bewijze van spreke.  

 
00:49:01 
[image: 01:46:44.16] 
CV  Ik weet niet of dat 's avonds was maar iedereen die moest dat horen. Het was 

verschrikkelijk wat hij dan vertelde, Hitler dan of op de.  
IV  En vond werkelijk iedereen dat, of waren er ook mensen die, die wel wat zagen in 

de woorden van die man? Om u heen, kunt u zich daar iets over 
CV  (Hand onder zijn kin) Ik heb het niet mee gemaakt. Terwijl en dan raak je een iets 

belangrijkere snaar, dat is ook niet zo verwonderlijk. Omdat de beroeps de 
capitulanten die waren allemaal geselecteerd, dus je had bewijze van spreken, er 
kon er dan wel een enkele tussen zitten eh die NSB'er was.  

 
00:50:00 
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[image: 01:47:41.19] 
CV Maar als dat bekend was dan werd hij niet eens opgeroepen voor de militaire 

dienst.  
IV  De NSB, de Nationaal Socialistischè Partij? Waren dat dan in de dertiger jaren 

verdachte mensen? Want dat waren toch ook nette mensen?  
CV  Ja, maar er was zo'n als je nu rekent er was zo'n 10 tot 12 procent, die stemde op 

het Nationaal Socialisme. Waaronder veel boeren. Want het was zo slecht. Het 
was zo als je dan naar die boerenstand reed, zoals Koekoek die heeft zich later 
herhaald. Maar dat was toen ook al dat er dus, dat er dus toen ik nog thuis was, 
dat er toch wel gesproken werd met enige, ja met enige sympathie voor het 
Nationaal Socia, voor het, de NSB de Nationaal Socialistische beweging in 
Nederland hè. Daar werd dan wel, daar pokte dan ook weer vechtpartijen uit, dat 
staat me ook nog voor de geest.  

 
00:51:00 
[image: 01:48:38.23] 
CV  Vlak voordat ik in militaire dienst ging, dat er wel eens vechtpartijen waren met 

mensen die zich dus, die dus hun vergadering hielden en dan het Nationaal 
Socialisme van Mussert omhoog brachten.  

IV  En was dat, dat nationaal socialisme van Mussert sterk anti-Joods of  
CV  Nee, helemaal niet. Maar dan ook helemaal niet. Dat kende we niet, mag ik 

zeggen.  
IV  Het nationaal socialisme in Nederland was niet perse anti-Joods?  
CV  Nee. In het begin niet natuurlijk. Ze moesten later, moesten ze natuurlijk. Afijn 

dat verhaal in Amsterdam en allerlei toestanden dat ken ik in geuren en kleuren. 
Beter nog dan Goeree-Overflakkee 

 
00:52:00 
[image: 01:49:36.21] 
IV  Die soldaten liggen in mobilisatie 
CV  Ja 
IV  het is dan 19? 
CV  1939. 
IV  Het is nogal op tijd om in mobilisatie te liggen.  
CV  '39 '40 zo die, ik was menage 

geworden want we kwamen uit militaire dienst en hij had twee functies vrij zei de 
kapitein. Een echte sloddervos die dan in een grote villa lag, want we waren 
ingekwartierd natuurlijk, wij lagen in de schuur en de sergeants die lagen, de 
eggen die lagen met de tanden naar de soldaten toe, weet ik nog wel. (Lacht 
uitbundig) En er waren ratten en we moesten het brood ophangen voor de ratten 
daar hè, want er was daar veel ongedierte. In Aalst was dat waar we toen lagen en 
de kapitein die mocht dan bij de baron of weet ik veel wat daar in huis. En dan 
had hij een touw om zijn buik gebonden, want hij mocht daar geen herrie maken 
want hij moest 's ochtends om een uur of zeven uit geloof ik. En dan moest dan de 
sergeant van de wacht die moest dan naar hem toe en aan het touw trekken.  
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00:53:01 
[image: 01:50:35.01] 
CV  Dat hij dan wakker werd, dat hij dan gewekt werd.  
IV  Is Aalst ver van de? 
CV  Was vlak bij Eindhoven.  
IV  Dus hoever ongeveer van de Duitse grens?  
CV  Wij maakten deel uit van het grensbataljon jagers. Dus ik vertelde net, er waren 

twee functies vrij de ene was facteur Wìm van Dam en de ander was dus menage, 
nou Wim van Dam zegt ik voor ik nog wat had gezegd, want die jongen was bij 
de hand natuurlijk die zegt ik word wel facteur. Ja dan word ik menagemeester 
moest ik inkopen doen in Den Bosch van eten en drinken. En zorgen voor de 
grensposten die wij allemaal moesten bevoorraden vanuit Eikenburg een klooster 
in Eindhoven.  

IV  Merkte u iets bij de joodse soldaten,  
 
00:54:00 
[image: 01:51:32.00] 
IV  dat die bezorgde waren of zelfs familie in Duitsland hadden, of was er iets van 

kom op joh het valt wel mee, of was er lacherige sfeer of was het, hoe was die 
sfeer?  

CV  Ik heb eigenlijk ook aan Edzo eigenlijk nooit, het zal ter sprake gekomen zijn 
natuurlijk want we waren allemaal zeer anti-Duits hoor. Zeer anti-Hitler want daar 
waren ze allemaal op. Als je dus in militaire dienst kwam moet je niet denken 
van, als je ook lid was van de communistische partij was of wat nog veel erger 
was lid van de Nationaal Socialistische Bond dan kwam je niet in aanmerking. 
Dus die zaten daar eigenlijk niet.  

 
00:55:00 
[image: 01:52:29.16] 
IV  Kunnen we zeggen dat de communisten, de communistische partij als een nog 

groter gevaar werd gezien onder de bevolking dan de Nationaal Socialisten, of is 
dat te simpel of is dat te simpel gesteld?  

CV  Euh (...) kijk in die tijd was Hitler natuurlijk, Hitler die papte aan via van 
Ribbentrop met Rusland toen heeft hij dat pact gekregen daar.  

IV  Molotov [ Molotov-Ribbentroppact] 
CV  Molotov, dus het was een (1) pot nat.  
IV  Aha.  
CV  Het was een (1) pot nat, zo heb ik dat altijd wel ervaren. Altijd een pot nat tot juni 

'41.  
IV  Nederland leek een oase van democratie.  
CV  Ja, ja, ja.  
IV  Nog even was er het gevoel onder de soldaten dat het mis zou kunnen gaan?  
 
00:56:00 
[image: 01:53:27.09] 
CV  Nee, we zouden neutraal blijven zeker. Dat was geen.  
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IV  Waarom was dat zo zeker?  
CV  Nou dat was de vorige oorlog ook geweest. En we hadden niks, we hadden 

natuurlijk niets, geen bewapening. We kregen een (1) pantser een ‘PAG’ heette 
dat een pantser afweer geschut. Eentje, een stuk. (Houdt wijsvinger omhoog). Dat 
leverde de Duitsers toen nog aan Nederland. En daar waren we zo trots op als wat, 
maar dat was ook alles eigenlijk. We hadden niks.  

IV  Was er, 
CV  Geen man had geen cent uitgetrokken voor het leger, gebroken geweertje dat 

vierde toen nog hoog tij. 
IV  Gebroken geweertje? 
CV  Het gebroken geweertje ja.  
IV  Wat was dat?  
CV  Dat was dus het hoofdpunt van de SDAP dat, die wilde dus, die waren 

antimilitaristisch.  
 
00:57:00 
[image: 01:54:25.04] 
IV  Er bestond dus een anti oorlogsstemming in Nederland en ook het gevoel dat het 

wel los zou lopen.  
CV  Ja, was eigenlijk, het zou kunnen hè. We zagen het eigenlijk niet hè. Ik weet nog 

wel dat toen de oorlog uitbrak toen waren we net aan het kaarten in de kazerne. Er 
stond net een grote pot in en toen zei die (...?) ja en toen vlogen de vliegtuigen al 
over, wacht even hoor eerst moet die pot eruit.  

IV Mei '40 
CV  Mei '40.  
IV  Eerst moet die pot eruit?  
CV  Eerst moet die pot eruit ja, er stond een grote pot in een pakweg een laten we 

zeggen, vijftig gulden in die tijd. En daar moest nog om gekaart worden. Maar dat 
duurde even, toen het kwam van we moeten dit of dat gaan doen en toen stonden 
er intussen enkele soldaten in de binnenplaats geweren af te schieten tegen die 
vliegtuigen, maar ja dat haalt natuurlijk niks uit.  

 
00:58:08 
[image: 01:55:30.02] 
IV  Dat is 's ochtends. Zat u 's ochtends zo vroeg al te kaarten?  
CV  Dat was 's nachts geloof ik.  
IV  's nachts 
CV  Ja dat maakte niet zoveel uit voor ons hoor, we gingen niet zo vroeg naar bed.  
IV Om vier uur 's nachts is de aanval hè? 
CV  Ja, ik weet het wel. Maar van te voren waren we wel gewaarschuwd hoor.  
IV  Dan zat u nog laat te kaarten of nog heel vroeg.  
CV  Nee, we zaten nog laat te kaarten. Maar het was van te voren, van te voren was 

wel bekend dat we, moesten blijven, want het zou kunnen gebeuren. Het is twee 
of drie keer geweest dan had je de hele nacht dienst.  

IV  En een paar keer eerder al was er dreiging geweest en niets gebeurd?  
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CV  Ja, ja niks gebeurt. Ja dan zeiden ze, dan zeiden ze niet van de komt oorlog, nee 
dan moest je paraat zijn. Zo heette dat geloof ik. Dus dan, dan lag je de bunkers 
waren bezet en  

 
00:59:01 
[image: 01:56:20.21] 
CV  Ja ik was menagemeester dus ik zat in de kazerne.  
IV  U maakte het kaartspel af.  
CV  We maakten het kaartspel af.  
IV  En toen het af was?  
CV  Nou, toen zijn we dus ja,  
IV  Wie heeft er gewonnen?  
CV  Weet ik niet meer, ik weet het al niet meer. Maar dat is mij bijgebleven dus. Dan 

kregen we onze orders natuurlijk hè. En wij hadden te voren hadden wij al in de 
omgeving, hadden we bomen met hoe heet het met trotyl [TNT] omhangen, dus 
om te zorgen dat, we waren ook een versperringsbataljon hè. We moesten dus de 
wegen onbegaanbaar maken zodat de vijand niet kon oprukken.  

IV  Nog even tussendoor. Nederland was gemobiliseerd zowel tegenover de Duitsers 
als tegenover een Geallieerde of Engelse aanval.  

 
01:00:04 
[image: 01:57:21.21] 
IV  Begreep ik.  
CV  Nee daar was geen sprake van.  
IV  Er lagen ook soldaten aan de duinen, om de neutraliteit van Nederland.  
CV  Daar was geen sprake van, daar was geen sprake van er was er maar een (1) die 

binnen zou vallen en dat was dus, dat was Duitsland, als dat zou gebeuren. En het 
zou ook kunnen door België en vandaar dat wij ook aan die Belgische grens daar 
die troepen hadden liggen. En later de Fransen die dus gekomen zijn, heb ik ook 
meegemaakt. Dat er Franse militairen gekomen zijn. Maar ik weet wel, het was 
dus zo, er werd besloten van hogerhand natuurlijk, dat wij moesten op de 
binnenplaats werden we ingelicht en die gaat daar heen en die gaat daar heen en 
die doet dit en die doet dat. Er moest nog een groepje blijven.  

 
01:01:00 
[image: 01:58:15.05] 
CV  En we stonden daar en die moesten dan die versperringen aanbrengen. Ze waren 

wel aangebracht, maar dan konden we ze tot ontploffing brengen. En Wim van 
Dam, je staat met een aantal onderofficieren sta je daar en de soldaten staan daar 
achter hè en de kapitein stond daarvoor en die zei, want er moest een groep 
blijven die dat moest doen, en de andere moesten zich terugtrekken op de vesting 
Holland. En toen zei de kapitein: 'vrijwilligers voor' en Wim van Dam die stond 
daar ook bij en die kreeg een duw in zijn rug van een collega. (Maakt gebaren) En 
de kapitein die zag dat wel natuurlijk en die zei 'Van Dam ik heb me niet in jou 
vergist'. Dus hij was het haasje. En die is achtergebleven met een aantal mensen. 
En wij hebben toen de auto's gevorderd van de vuilnisdiensten in Eindhoven. En 
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wij zijn toen door de bombardementen heen, we moesten terugtrekken op de 
vesting Holland, als we onze taak hadden vervuld.  

 
01:02:01 
[image: 01:59:13.17] 
IV  Terugtrekken in het westelijke gedeelte van Nederland het verst van 
CV  Toen zijn we eerst naar Tilburg gegaan. Naar Tilburg en ik met zo'n grote 

vuilnisauto open vuilnisauto en onze kisten die lagen er ook op, vracht en er 
waren ook fietsen trokken we met onze groep, ons bataljon trokken wij dan terug. 
En toen kwamen we in, en toen 's nachts ik weet niet of je wel eens 's nachts 
gereden hebt zonder licht, dat is onvoorstelbaar.  

IV  Hoe was de stemming? Paniek  
CV  Hmm, het eerste bombardement wat we meemaakten was toch wel paniek. Want 

die moffen waren dus net het kruispunt van wegen en spoorwegen waren die aan 
het bombarderen en dan zag je die Stuka's die zag je dan aankomen, daar en dan 
lieten ze daar hun bommen los. (Beeldt uit met zijn handen) 

 
01:03:00 
[image: 02:00:10.08] 
CV  En dan kwamen die zo naar je toe. Maar je had niet in de gaten dat die dan vijftig 

meter, of vijf en twintig meter verder op die spoorlijn vielen. Dat wist je bij de 
eerste aanval niet, de tweede wel. En toen was je natuurlijk de vijand tegemoet 
gelopen. En toen kwamen we op een schoolplein en toen zijn we achter een muur 
gaan liggen. Dat weet ik dus nog dat, dat het eerste bombardement waardoor ons 
bataljon in tweeën is gegaan. De ene helft is naar Engeland (?) toegegaan en wij 
zijn naar het westen van Holland teruggetrokken. En toen hebben we 's nachts 
daar doorgereden en aan de ene kant van de weg daar kwamen de Fransen ons 
tegemoet naar de Peel toe, en de andere die gingen vluchten. Ik vond dat 
verschrikkelijk, weet ik nog wel. Ik vond het vreselijk. 

IV  Ja, (vloekt) nog aan toe je bent er voor om te knokken en dan laat je een ander laat 
je het opknappen en je gaat zelf vluchten.  

 
01:04:01 
[image: 02:01:08.14] 
CV  Want ik heb het als een vlucht beschouwt hè. Maar ja het was opdracht dat moest 

gebeuren.  
IV  Hadden de soldaten het gevoel, dat ja, het lijkt raar op dat moment, maar dat het 

wel los zou lopen. Iedereen dacht nu is,  
CV  Het was chaotisch want we kwamen in Tilburg en daar was dus de staf die over 

dat bataljon ging en die waren weg. Er waren er al een paar die liepen al in 
burger.  

IV  Hoelang was de oorlog toen aan de gang?  
CV  Een dag of twee, drie.  
IV  Ze kozen eieren voor hun geld.  
CV  En toen zijn we via Breda er komt een jongen die is drie vingers kwijt van zijn 

hand en die zegt, mag ik meerijden? (op de achtergrond klinkt een alarm) Ik zeg 
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klim maar in de auto. En daar hebben we hem een doek omgedaan er was een 
bombardement gebeurd geloof ik. En die is uitgestapt en toen kwamen we in 
Breda, hij zou dan, hij moest dan zijn weg zoeken naar het ziekenhuis, wij 
moesten door met die colonne natuurlijk.  

 
01:05:03 
[image: 02:02:08.19] 
CV  En toen was de hele stad leeg. Helemaal leeg er was geen mens meer, de deuren 

stonden open de tafels stonden nog gedekt, je zag geen mens meer. Maar pas na 
de oorlog heb ik er een boek over gelezen, dat ze zijn tot in Frankrijk is de hele 
bevolking gevlucht van Breda. Dat is ook bijna niet bekend hè. 

IV  Met dit geluid op de achtergrond (geluid van de maandelijkse proef sirene) 
CV  Nou nee, niet het geluid dat wil ik nou net niet zeggen. Als ik nu, nu kan ik er 

tegen, maar als het dus toen heb ik tientallen jaren gehad, dan ging ik huilen.  
IV  Bij het maandelijkse proefdraaien van de sirenes?  
CV  Ja ik heb het nu ook moeilijk, (emotioneel) (...) en ik kan het niet verklaren.  
 
01:06:00 
[image: 02:03:03.08] 
CV  Maar ik ben, die Stuka's daar komt het van. Die eerste bombardementen die 

maakten soort gelijk geluid, maar veel harder. Het was ook een psychologische 
oorlogsvoering hè. Maakt daar deel van uit. Maar die Stuka's die maakte zo'n 
geluid en als je dan gebombardeerd bent en je hebt natuurlijk dat, je hebt daar zelf 
in gelegen dan doet dat wat met je.  

IV  Toen kwam u aan in de relatief veilige vesting Holland, in het westelijke gedeelte 
van Nederland.  

CV  We zijn via Breda zijn we gegaan naar hoe die rivier heet dat weet ik zo gauw 
niet, maar we moesten de rivier over en daar lag misschien wel vijftienhonderd 
man die durfde er niet over hoor. Over die brug.  

IV  Moerdijk?  
 
01:07:00 
[image: 02:04:00.16] 
CV  Nee het was niet de Moerdijk, Keizersveer heette dat geloof ik.  
IV  Want achter de rivieren daar was het veilig?  
CV  Nee dan moesten we, we moesten de hele zaak prijsgeven. Maar we gingen pas 

vechten binnen de vesting Holland. Dus je vernietigde de zaak en dan trok je 
terug op de vesting Holland, dat was de bedoeling.  

IV  We zijn door ons eerste bandje heen.  
CV  Ja.  
IV  Goed. 
 
01:07:31 
[image: 02:04:30.04] 
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00:00:00 
 
00:00:47 
[image: 02:05:19.27] 
IV  U trekt terug op de vesting Holland het westelijke gedeelte van Nederland. En u 

moest een rivier over daar waren we.  
CV  Ja toen moesten we bij Keizersveer en toen zei de, er waren daar wel 

vijftienhonderd soldaten en die wilden die gingen niet over die brug. Toen is die 
Kapitein van ons dat was echt een ontzettend aardige vent, als militair was die dan 
niet zo geweldig maar wel wat dapperheid betreft hè. Toen is hij gaan informeren. 
En toen zei hij ja maar daar liggen parachutisten en we kunnen niet over die brug. 
Hij zegt, nou dan ga ik er wel over heen. En hij had dan zo'n grote Harley 
Davidson hij had dan een bestuurder en hij zat dan achterop. Een grote vent wel 
125 kilo woog hij zeker wel, toen is hij over, hij zegt jongens kom maar achter 
mij aan ik ga voorop. Toen reed hij er over heen over die, over die brug, over dat 
Keizersveer. En toen kwamen we aan de andere kant en daar was niks aan de 
hand. Dat wist je ervoor niet en daarna zijn al die troepen de brug over gegaan.  

 
00:02:03 
[image: 02:06:32.02] 
CV  Toen zijn we naar Gorinchem gegaan en daar stond de zaal de zaak al onderwater 

en daar hebben we een nacht geslapen en toen zijn we de volgende morgen, op de 
vloer ergens in woningen hè. Daar werden we ingekwartierd en toen hebben we 
de volgende dag verder teruggetrokken naar Den Haag en onderweg werden we 
op een dijk werden we weer aangevallen door vliegtuigen. En ik had mijn 
gasmasker had ik in mijn rug neergelegd en toen bleek toen ik terugkwam, we 
waren de auto's uitgevlucht en achter een dijk hebben we dekking gezocht. En 
toen ik terugkwam lag er een kogel, een Duitse kogel in mijn gasmasker. (Lacht) 
Ik had daar dus niet moeten blijven zitten.  

 
00:03:00 
[image: 02:07:26.20] 
CV  Dat is mij bijgebleven. Toen zijn we naar Den Haag gegaan en daar was het, en 

daar waren we nog maar net en toen was het Capitulatie.  
IV  De Nederlanders hadden dijken doorgestoken? Om achter de ondergelopen 

stukken.  
CV  Ja er was dus overal, de vesting Holland bestond dus uit een waterlinie en die 

waterlinie was dus ingesteld, zodat er rondom de vesting Holland, dan een 
waterlinie was. En daar moesten wij door heen ook nog. Toen stond er nog niet 
zoveel, maar het was verdomd goed oppassen omdat je wist niet waar de weg 
ophielt en de sloten of wat dan ook begon. En ik denk dat er toen ongeveer een 
veertig centimeter water stond waar we in reden.  

IV  Toen u eenmaal op u vesting Holland was teruggetrokken, was het capitulatie?  
CV  Toen was het capitulatie ja.  
IV  Hoe was de sfeer daarover onder de soldaten?  
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00:04:00 
[image: 02:08:24.04] 
CV  Nou heel slecht, heel slecht. We waren woedend, alleen we moesten onze wapens 

inleveren en ik wilde een pistool houden weet ik nog wel. Er stond precies 
genoteerd wat ik had. Maar ik moest het inleveren. En dat heb ik toen ook gedaan 
ja en toen werden we daar. Toen moesten we afwachten wat er verder met ons 
ging gebeuren de volgende dag ben ik met die Harley ben ik naar Rotterdam 
gegaan. En daar heb ik het genoegen gesmaakt om denk ik wel honderd 
vliegtuigen, zweefvlieg of wat dan ook tussen Valkenburg, wat dan nu 
Valkenburg is en Rotterdam die daar naar beneden gehaald waren. Of naar 
beneden gekomen waren, want ik wist toen nog niets van geleiders of wat dan 
ook. Maar dat vonden we geweldig, wij hadden toch nog schade toegebracht van 
wat alles wat aan de kant en langs de weg en in de weilanden overal lag.  

 
00:05:00 
[image: 02:09:21.23] 
CV  En toen kwam ik in Rotterdam en toen stond Rotterdam in de brand hè. Stond in 

de brand daar kon je niet in. Maar wij hebben toen, we waren in Den Haag en het 
was een heldere lucht en toen zagen we helemaal zwart was het tot aan beneden. 
Tot vrij hoog boven de horizon hoor. En toen hoorde we dat Rotterdam in de 
brand stond. Nou en toen zeiden we nou dan gaan we kijken we hebben toch niks 
te doen. Met nog iemand en nog iemand met een motor is toen ook meegegaan. 
Toen zijn we wezen kijken in Rotterdam aan de rand van Rotterdam hebben we 
toen gezien dat hij in de brand stond hè.  

IV  Gebombardeerd. 
CV  En toen zijn we teruggegaan, weer naar Den Haag.  
IV  Hoe was de sfeer in de eerste weken van de oorlog?  
CV  Ja toch wel min of meer verslagen. Dat je dus, ja het was toch wel heel erg. Ik 

weet nog wel er ging een (1) of twee weken erna,  
 
00:06:02 
[image: 02:10:22.04] 
CV  gingen we naar, we waren gebombardeerd maar wisten niet waar die andere helft 

van het bataljon gebleven was. Dat is later toen, dat is naar Engeland gegaan. 
Toen zeiden we dat is wat en toen hebben we de vergunning gekregen van die 
Duitsers om te gaan zoeken in die bossen waar we toen ingevlucht zijn, tijdens die 
bombardementen. En toen onderweg zijn we toen gearresteerd en toen we dus 
gevangen gezet in ‘s-Hertogenbosch door die Duitsers. En toen heeft de Kapitein 
ook weer, was een geweldige vent en die heeft het voor elkaar gekregen dat de 
kameraden die daar lagen te sterven in de bossen en die moesten we toch gaan 
zoeken enzovoorts, voor elkaar gekregen dat we er door mochten. Nou toen zijn 
we nog wel geweest maar het was, er was eigenlijk niks meer te vinden. En toen 
zijn we weer teruggegaan naar Den Haag.  

IV  Wat moest u gaan doen, de oorlog was verloren? 
CV  Ja dat was dus een punt, we moesten puinruimen.  
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00:07:03 
[image: 02:11:19.23] 
CV  Want het was die hele kazerne, hoe heet die kazerne in Den Haag ook alweer, 

waar we toen ingekwartierd waren. Oja dat moet ik er nog even bij vertellen, toen 
kwam bericht dat de oorlog verloren was en toen hoorde we dat de Amerikaanse 
ambassade die zou vluchten, die zou weggaan en als er militairen kwamen. De 
capitulatie was al geweest hoor. Dan kregen die een, dan konden die uit de kelder 
wat te drinken meenemen, want ze wouden dat de moffen niet gunnen. We zijn 
daar naar toe gegaan, we waren er natuurlijk bij bij dat soort dingen het was 
vlakbij. En toen hebben we gewoon een paar dozen met cognac hebben we 
meegekregen. Toen zijn ze aan het zuipen geslagen in die kazerne nou ja de 
honden lusten er geen brood van mag ik zeggen, maar ik had een (1) fles cognac 
maar ik heb het niet opgedronken want ik vond het waardeloos.  

 
00:08:03 
[image: 02:12:17.21] 
CV  En ik heb die fles die heb ik gehouden. Wat er mee gebeurd is verder weet ik niet. 

Maar ik weet nog dat ik hem niet, dat ik hem gehouden heb en ik was niet 
dronken. En toen de volgende dagen, ja toen moesten we gaan puinruimen. En 
dan gingen we dus met groepen soldaten gingen we daar naar toe omdat te doen. 
En toen kreeg je de opbouwdienst en dan kon je overgaan van de militaire dienst 
naar het de opbouwdienst. Dat was een soort, de soldaten werden naar huis 
gestuurd. Die moesten naar huis en dan kon je blijven bij de opbouwdienst, werd 
je dan in dienst genomen. Maar ja dan had je een luchtje van de nieuwe orde, dus 
daar voelde we totaal niks voor. En toen ben ik naar huis toegegaan, weer naar het 
land toe, weer naar mijn vader toe.  Toen ben ik daar gaan zaaien weer.  

 
00:09:00 
[image: 02:13.12:17] 
CV  Het was tijd voor het zaaien geloof ik, ik weet niet meer precies. Toen heb ik, 

maar toen voordat we ontslagen werden, nog een hoe heet het tekenen opgeven, 
omdat wij capitulant waren. Ze mochten ons niet ontslaan, dat was nog in 
overeenstemming met die Duisters of wat dan ook ik weet niet meer hoe het zat. 
Maar dan konden we de overgangstijd bij de opbouwdienst, maar ja daar voelde 
ik helemaal niks voor, want zoals ik al zei dat had toch wel iets, dat had iets met 
die Duitsers te maken hè. Dus ben ik maar teruggegaan en toen ik had toen ook 
gezegd ook, wat ik dan wilde maar ik mocht niet kiezen. Ik zei ik wil alleen maar 
bij de politie in Amsterdam. En toen zegt hij, ja maar je mag niet kiezen. En toen 
heb ik gegokt. Ik zeg nou dan wil ik niet, dan wil ik niks. En toen hebben ze toch 
gezorgd dat ik op 19 augustus 1940 bij de politie in Amsterdam gekomen ben. 
Augustus 1940.  

 
00:10:01 
[image: 02:14:11.05] 
IV  Komt u bij de politie in Amsterdam.  

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



27 
 

CV  Kom ik bij de politie in dienst.  
IV  En waarom wilde u bij de politie, dat wilde u al vroeg.  
CV  Dat was al iets dat in mijn hoofd zat en dan komt dan bij in 1936 toen ben ik met 

de gymnastiekvereniging hebben we internationale wedstrijden gehad, turnen en 
ik turnde vroeger in het Olympisch stadion. En wij waren onze uitval basis was 
vroeger altijd Rotterdam dat was het. Maar als je in Rotterdam bent en je hebt 
Amsterdam gezien ja dan is Rotterdam verloren, dan blijft er niks over het is een 
dorp. En zo kwam ik dus aan Amsterdam. Zo ben ik dus, toen ben ik dus een 
tijdje van begin juli tot 19 augustus heb ik toen op het land gewerkt bij mijn 
vader. Maar wij hadden dus een zesjaars verband, dus ze konden ons niet 
ontslaan. Ze moesten ons die baan bezorgen zij het dan nu eerder dan anders.  

 
00:11:01 
[image: 02:15:09.02] 
CV  En dat dachten ze te doen bij de opbouwdienst. Maar ja dat, dat deden er meer 

niet hoor. Een heleboel deden dat er niet.  
IV  Politie 
CV  En toen kwam ik bij de politie 19 augustus. En 19 augustus en 31 augustus was 

het Koninginnedag en wij zaten op school, in opleiding voor agent in Amsterdam. 
En in Amsterdam daar waren NSB'ers en ook inspecteurs die waren daar ook in 
dienst, niet veel maar toch wel een aantal die lid van rechtsfront waren. En daar 
moest je voor oppassen. Wij waren, wij kwamen met 230 anderen vanuit de 
militaire dienst allemaal beroeps, semiberoeps, capitulanten bij de politie in 
Amsterdam. En 31 augustus, en wij hadden bij die 230 was er maar 1 NSB'er let 
wel, 1 NSB'er die was bekend. Dus we konden gewoon praten.  

 
00:12:04 
[image: 02:16:09.17] 
CV  Die haalt het niet in z'n hoofd om er iets over te zeggen, want dan werd hij in 

elkaar geslagen.  
IV 130 
CV 230 
IV  En een (1) 
CV  En een (1) NSB'er.  
IV  Dus de politie was niet direct een verzamelplaats van  
CV  Onee verre van dat. Want 31 augustus dat wil ik nog even zeggen. We zaten op 

een school hier in Amsterdam, met die 230 we waren bij burgers hadden wij 
gewoon een kamer gehuurd he. Ik had met Pim van Dam hadden wij een kamer 
gehuurd hier. Die dan vertelde die dan achtergebleven was daar in Eindhoven en 
wij zongen staande 31 augustus 1940 het volkslied in de klas.  

 
00:13:00 
[image: 02:17:03.07] 
IV  Was er gevoel over hoelang de oorlog zou duren?  
CV  Nee. Het zou maar een paar maanden duren  
IV  Het zou een paar maanden duren?  
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CV  Ja hij zou niet zo lang duren.  
IV  Waarom niet?  
CV  Ja nou ja, Frankrijk en Engeland die zouden wel een handje helpen en Amerika op 

de achtergrond. Trouwens ze hadden hun kruit verschoten dachten wij natuurlijk. 
Dat redden ze niet. Dat allemaal he.  

IV  Het was een tijdelijke zaak?  
CV  het was een tijdelijk zaak ja. Ja maar dat is natuurlijk helemaal mis gelopen, die 

verwachtingen. Maar wij zongen dus zoals ik al zei, zongen we dat en toen 
hebben we dus die opleiding die was dus voltooid in februari 1941.  

 
00:14:00 
[image: 02:18:00.21] 
CV  En in februari 1941 deden wij examen en dan had je een week, dan werd je, dan 

had je een week, even kijken hoor, ja dan had je een week en dan moest je 
examen doen en voor de rest moest je dan dienst doen. Ergens of weet ik veel, ik 
weet niet precies meer wat. Maar toen kregen we de Februaristaking, tenminste 
een week daarvoor.  

IV  Wat was dat?  
CV  Toen was, kijk die WA die wilde de straat veroveren in Amsterdam, direct 

speelde (...?) dat na de oorlog toen hadden ze zich beter georganiseerd denk ik. En 
toen gingen ze dus elke avond de straat op om de baas te worden op de straat. 
Maar dat ging tegen de politie in.  

 
00:15:00 
[image: 02:18:58.02] 
CV  En die moesten richtlijnen hebben, maar ze wilden geen richtlijnen geven. En je 

moest zoveel mogelijk, moest je proberen om ja om er tussen door te zeilen. Maar 
ja de politie zegt wie is nou de baas we willen weten wie is er nou de baas? Is de 
NSB de baas, die Duitsers de baas of zijn wij de baas? Nou die NSB'ers wilde de 
zaak van de politie overnemen, maar dat wilde die Duitsers niet. Bush is erin 
getuind en Irak, want dan krijg je altijd precies hetzelfde. Maar die hebben 
gezegd, nee de politie is de baas. Nou, ze gingen zich tegen de Joden keren. En 
dat was elke keer als die WA erop uit trok, dan gingen ze dus Joden molesteren. 
En nou ja uitlokken alles en toen, 

 
00:16:01 
[image: 02:19:56.15] 
CV  Toen hebben ze bij zo'n gelegenheid hebben ze dus Koot dat was een fanatieke 

NSB'er die hebben ze doodgeslagen.  
IV  Wie hebben dat gedaan? 
CV  Die mensen die daar tegen kwamen, dat waren, dat waren groepen  

Haven arbeiders, Joden enzovoorts.  
IV  Februari '41 
CV  Februari '41, en toen tijdens de staking en toen daarop is gevolgd, de staking toen 

is de staking gevolgd.  
IV  Waarom was die staking? 
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CV  Die staking was omdat ze de Joden hebben gemolesteerd.  
IV  Was er een molestatie?  
CV  Ja er zijn toen Joden dus even kijken hoor hoe dat precies was,  
 
00:17:03 
[image: 02:20:56.15] 
CV  want ik zat toen dienst aan de het bureau Jonas Daniel Meijerplein de Jodenbuurt, 

de Jodenhoek ja? Daar had ik die dag, dat de SD kwam de Grüne Polizei kwam 
die dus de hele Jodenhoek afgezet hebben toen. Dat hebben ze helemaal afgezet, 
dat kon ik vanuit het politiebureau zien, want de politie mocht niet op straat. En 
wij waren aan het bureau en wij konden door de ramen kijken, want de brigadier 
die verbood ons om door de ramen te kijken. (lacht).  

IV  De politie mocht niet de straat op?  
CV Mocht niet de straat op nee. De politie mocht niet de straat op. Want ze gingen 

ook de Grüne Polizei ging van huis tot deur gingen die, ze gingen ten eerste alle 
Joden en mensen die op straat liepen werden gearresteerd en afgevoerd. En de ze 
gingen overal de huizen binnen, ik heb het zelf gezien hoor.  

 
00:18:02 
[image: 02:21:52.11] 
CV  Gingen ze de huizen binnen en dan sloegen ze die Joden zo van boven zo naar 

beneden en dan werden ze vervoerd naar het plein, hoe heet het ook alweer. Het 
Jonas Daniel Meijerplein, nee zo heet dat plein niet dat andere plein bij de 
Portugese.  

IV  De Nieuwmarkt? 
CV  Nee, de Portugese gemeente. Bij die Portugees Joodse gemeente en daar heb je 

dat plein en daar werden ze verzameld en daar zijn tal van foto's van (steekt 
handen in de lucht) dan staan ze met hun handen omhoog en op hun hurken zitten 
ze daar. En daar hebben ze er vierhonderd hebben ze er toen gepakt. 

IV  U zei u kon het zien maar u zat opgesloten.  
CV  Ik zat in het bureau.  
IV  En toch kon u het zien?  
CV  Ja het zijn hoge, dat is net als hier zonder gordijnen je kon dus de hele makt 

overzien, de Jodenmarkt overzien.  
IV  Wat zag u precies vanachter dat raam?  
CV  Ja ik zag die, ik zag die mensen ten eerste al de naar toegevoerd,  
 
00:19:01 
[image: 02:22:49.24] 
CV  dan werden ze geslagen en dat was allemaal Grüne Polizei. Die werden daar 

allemaal naar toe gevoerd en daar werden ze in bedwang gehouden door soldaten 
met, afijn ook Grüne Polizei het was allemaal Grüne Polizei.  

IV   Hoeveel ongeveer?  
CV  Dat zou ik niet meer weten.  
IV  Ze kwamen met vrachtwagens 
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CV  Ze kwamen met wagens natuurlijk daar werden ze dan ingedaan. Het was ook zo 
er waren mensen en die zijn toen, het politiebureau binnengevlucht via de 
achterkant geloof ik. En die hebben ze toen nog, ik was nog een jong broekie 
natuurlijk ik had er niks mee te maken, ik bedoel ik had geen taak ik was daar om 
stage te lopen en ja dan hebben ze dus diverse Joden hebben ze dus in de cellen 
gestopt.  

IV  Waarom?  
CV  Omdat ze dan niet gepakt konden worden.  
 
00:20:00 
[image: 02:23:46.04] 
CV  Het waren zogenaamde arrestanten van de politie. Maar toen ze er genoeg hadden, 

die ze weggevoerd hebben. Toen op die razzia is toen die staking gevolgd.  
IV  Staking wie staakten?  
CV  Nou vooral de havenarbeiders, de tram en ja Noord, de scheepsbouwwerven ook. 

Die hebben toen, die zijn toen gaan staken. En toen liepen ze gewoon door de stad 
heen en de trams stonden stil enzovoorts. En ik was bij de politie ja en je deed 
niks natuurlijk.  

IV  Staakte de politie ook?  
CV  Nee, de politie is om de orde te handhaven. (Lacht) Nee maar ze deden niks, ze 

deden niks.  
 
(Onderbreking) 
 
00:21:00 
[image: 02:24:44.00] 
CV  Mijn eerste dag aan bureau Warmoesstraat had ik ook te vertellen ook. Nu? Ik 

kom aan de Warmoesstraat, ik kom van Goeree-Overflakkee ik ben een groentje 
en ik kom in de Warmoesstraat. Toen al een berucht bureau en die brigadier zegt 
op zeker ogenblik het posthuis laat stage weg daar hebben we een paar pooiers in 
de cel zitten, die breken de zaal daar af, die halen we naar het bureau en dan 
zullen die wel mores leren. Die oude agenten wisten wat het was, ik wist van niks. 
En toen hebben ze met de politieauto, zo'n overval auto hebben ze een stuk of 
zeven van die pooiers naar het bureau gebracht en dan werden ze van de begane 
grond naar de 3e verdieping geslagen. En toen waren ze boven en toen werden ze 
naar beneden geslagen, ze rolden zo de trappen af.  

 
00:22:05 
[image: 02:25:46.03] 
CV  En ik stond daar bij te huilen. (Lacht) En dat was dus, ik denk dat, dat ongeveer 

die tijd ook was juni zoiets '41 ongeveer. Misschien nog iets later. Maar dat was 
natuurlijk verschrikkelijk. En toen zei de brigadier, ja jongen ja dat begrijp ik, 
maar als je dit tuig het ergste tuig wat er is, het ergste wat er is, als je die niet 
onder de duim houd, dan ga je er zelf onder door. Dat is de enige manier om ze de 
baas te blijven op straat.  
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IV  Terug naar die avond in, was het overdag of was het 's avonds dat u 
Sicherheitsdienst 

CV  Nee, dat was overdag. 
 
00:23:02 
[image: 02:26:40.21] 
CV  Ik weet niet of het 's ochtends of 's middags was maar het was overdag gewoon.   
IV  Euhm op dat moment we zijn dan in, in februari '41 
CV  We zijn dan in februari '41 ja.  
IV  Zijn er al veel,  
CV  Ja eind februari hè, begin maart al eigenlijk. Want hoe heet het eind februari was 

dus die Februaristaking en dan komt er bij mij even een, een donkere vlek. Dat zit 
hem daar in mijn vader die liet me weten, dat er waren vier broers van mij 
gearresteerd. En die zijn als gijzelaars overgebracht naar Schoorl in de kop van 
Noord Holland. En (slikt) of ik naar huis kon komen om te helpen zaaien, in te 
zaaien in het voorjaar hè.  

 
00:24:00 
[image: 02:27:36.18] 
CV  Ik ben toen naar huis gegaan. Ik heb al mijn vakantie opgenomen toen en ben toen 

gaan inzaaien. Maar wat die broers toen niet wisten, maar dat later wel was. Het 
was dus een straf, ze hebben een maand in dat kamp gezeten. En toen zijn ze weer 
vrij gelaten.  

IV  Wat was de bedoeling van die gijzelaars?  
CV  Straf.  
IV  Waarom? 
CV  Omdat ze vonden dat ze niet genoeg, dat ze niet genoeg zich richtte naar de 

bevelen van de Duitsers. Dat dorp dan he. Dat is dan van het dorp waar ik dan 
vandaan kom Sommelsdijk.  

IV  Ze deden daar niet wat de Duitsers wilde.  
CV  Ja. (...) Toen vertelde die kampbewakers daar in Schoorl, mijn broer er was ook 

een broer en die was gymnastiekleraar, die gaf daar gymnastieklessen aan zijn 
eigen hoe heet het, dat vonden die Duitsers prachtig. Dat was voor die mensen 
wel leuk omdat dan, want er was maar een deel lid van de gymnastiekvereniging 
natuurlijk.  

 
00:25:06 
[image: 02:28:39.24] 
CV  En mijn broer was daar heel goed in. Nog in het jeugdcorps gezeten van 

Nederland geloof ik, Servaas  (...?). En toen zei een van de bewakers daar. Die zei 
jullie mogen niet klagen. Want die Joden die hebben het slecht gehad die hier 
geweest zijn. Want de eerste weken hebben dus in Schoorl, direct na die razzia 
zijn ze dus opgesloten in Schoorl die Joden die vierhonderd. En toen zijn ze van 
daaruit zijn ze dus naar Mauthausen overgebracht dacht ik die vierhonderd. En 
toen zat ik aan de Warmoesstraat en toen kwamen de eerste mensen met brieven 
en kaarten van hun kinderen en berichten dat die dood waren. En dan kwamen ze 
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bij ons, huilend kwamen ze hoe kan dat nou hij was zo gezond en nu is die naar 
zes, zeven weken is die dood, en die is dood en die is dood.  

 
00:26:06 
[image: 02:29:37.19] 
IV  Hoe waren ze dat te weten gekomen dat ze dood waren?  
CV  Er waren dus berichten gekomen, laat ik het zo zeggen, want die eerste 

vierhonderd Joden, daarvan hebben ze de eerste binnen een maand geloof ik 
vermoord allemaal in Mauthausen. Maar die mensen, die ouders dus en die 
familie die kwamen, die mensen die kwamen toen nog gewoon bij de 
politiebureau binnenlopen. Toen was er nog een band tussen de politie en de, van 
te voren hadden wij ook, dan kwam ze vragen heb je al wat gehoord, heb je al wat 
gehoord, Joden natuurlijk. Nee, en dan zeggen we van die had dit en die had dat 
en dan kwamen ze ons om raad vragen. En dan wisten zij weer precies aan wie zij 
het konden vragen, wie er wel of wie er geen NSB'ers waren. Dat heb ik ook 
persoonlijk meerdere malen meegemaakt. En die ik ben even de draad kwijt,  

 
00:27:00 
[image: 02:30:29.15] 
IV  Schoorl nog even 
CV  En Schoorl daar hadden ze die mensen zwaar mishandeld. En dat, dat heb ik van 

mijn broers enzo gehoord.  
IV  Wie zeiden dat, bewakers?  
CV  Dat zeiden die bewakers.  
IV  Waren dat Nederlanders.  
IV  Dat denk ik dat, dat Nederlanders waren. Die brachten berichten over en ook van 

toen zei weer in het kamp zaten, maar het was toen veel gevaarlijker zeiden ze 
toen, toen die moffen daar waren. Want ik denk dat, ik denk dat ze eerst daar 
geen, niet zoveel bewakers gehad zouden hebben. Ik weet niet hoe dat precies zat 
hoor. Ik weet dat alleen maar van horen zeggen hoor. Van mijn broers. En daarna 
ben ik weer teruggekomen, maar dat stukje dat weet ik niet van de politie. Maar ik 
weet wel dat toen ik terugkwam toen ging ik naar de kazerne toe.  

IV  Hoelang was u daar geweest, toen u terugkwam?  
 
00:28:01 
[image: 02:31:27.22] 
CV  Een paar weken. Nog even dat stukje. Direct nadat wij examen hadden gedaan, 

toen zaten ze met ons wat moeten wij, die Duitsers die willen ze kazerneren en die 
willen dus echt inzetten voor dingen dat we later pas begrepen hebben natuurlijk. 
Toen hadden ze een school en daar moesten dan alle hoe heet het moesten daar 
naar toe. Alle jonge agenten moesten daar naar toe. Die tweehonderd en dertig 
laten we het daar even bij houden die moesten daar naar toe.  

IV  Net klaar van de politieschool 
CV  Net klaar van de politie. Wij waren met stomheid [geslagen] want wij wisten dat 

niet natuurlijk, want dat was af gekomen met die order en woonde gewoon op 
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kamers, overal die hier en die daar. Maar we moesten er toch naar toe voor een 
bepaalde opleiding of wat dan ook, we wisten niet wat.  

 
00:29:00 
[image: 02:32:25.01] 
CV  En daar kwam Karel Lotsy dat weet ik nog wel, nou dat was een stelletje 

bandieten hoor, die militairen onder elkaar. Misschien kun je het wel voorstellen, 
bandieten tussen aanhalingstekens natuurlijk, als je als jongens, jongens die zijn 
losgeslagen dus en er waren geen NSB'ers dus Karel Lotsy die kwam daar. Die 
was (...?). Je weet wie Karel Lotsy was? 

IV  Nee 
CV  Karel Lotsy was dus de tja, noem eens de bekendste sportman hier in Nederland 

op. Beroemd om zijn vierdaagse onder andere ook, en die kwam daar lesgeven 
aan de politie. In opdracht van die Duitsers. En dan moesten we gaan zingen, nou 
wij zongen als soldaat natuurlijk altijd die vaderlandse liedjes he. Voor koningen 
en vaderland en ga maar door natuurlijk, afijn Hollandse duinen. Wij moesten 
zingen.  

 
00:30:00 
[image: 02:33:22.04] 
CV  En toen, maar ja dat waren geen geschikte liederen want daar kwam de koningin 

in voor natuurlijk. Maar ja dan zongen ze uit volle borst natuurlijk he. Dan had je 
het idee (lacht) dat je verzet pleegde.  

IV  De koningin was gevlucht naar Engeland?  
CV  Die was gevlucht naar Engeland ja. En ja dat was ook vrij vlug afgelopen dat ging 

natuurlijk niet hè. Dus toen hebben ze na een paar dagen, ik zit aan mij zelf te 
denken natuurlijk. De gehuwde die moesten, die mochten niet in de kazerne. En ik 
was gehuwd dus ik ging de kazerne uit, met nog een pakweg nog honderd ja nou 
misschien wel honderd anderen hoor, dat weet ik niet. De rest is gebleven. Die 
hebben er een tijd gezeten en die is toen daar geoefend in het marcheren 
enzovoorts wat ze allemaal al wisten en kende he. En die liepen ook door de 
straat.  

 
00:31:00 
[image: 02:34:19.13] 
IV  Onder wiens leiding?  
CV  Onder leiding van Pietje van Kleeft (?) en Pietje van Kleeft dat was de inspecteur 

onder wiens leiding wij op 31 augustus 1940 staande het Wilhelmus zongen. Die 
was goed hoor de honderd procent. Maar ja die kon ook het beste met die mensen 
omgaan dus die hebben ze daar als commandant weten te krijgen. Van die eerste 
hoe heet het.  

IV  Dat deed hij zonder morren?  
CV  Ja want hij kon wat bereiken, hij wist wat voor materiaal het was. Maar het was al 

vlug afgelopen hoor. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar Pietje van Kleeft 
die, want toen wij, toen dus hoe heet het kwam Pietje van Kleeft, dat was niet 
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zozeer de baas meer hè, hij probeerde dat wel, maar dan kwam Karel Lotsy, dat 
was een hele goeie zogenaamd, maar hij was helemaal niet zo goed.  

 
00:32:00 
[image: 02:35:17.02] 
CV  Die kwam daar, dat voelde wij al gelijk aan, die kwam daar voor die Duitsers  

kwam hij ons in een bepaalde richting duwen.  
IV  Viel de term goed en slecht al steeds?  
CV  Ja altijd ja. Nat, nat, die is nat.  
IV  Nat betekent?  
CV  Ik denk Nationaal Socialisme. Die is nat, kijk uit die is nat. Dat was gewoon de 

gang van zaken. En toen zelf heb ik gelijk al geïncorporeerd bij de gewone 
dagdienst en ik heb toen, ben toen gewoon dienst gaan lopen zoals elke agent, 
door de wijk heen. En die anderen zijn nog gebleven, dat andere groepje. Ik denk 
de helft ofzo, laten we het maar aannemen. Maar dat ging helemaal niet er was 
nog geen uniform en ze moesten dus, ik weet wel, was er een bij die wilde laarzen 
aan maar die waren er nog niet,  

 
00:33:00 
[image: 02:36:14.14] 
CV  en toen is hij gewoon in zijn broek zonder laarzen en dan kon je zo zijn andere 

boel kon je er door heen zien, is hij gaan, heeft hij zich gemeld. Dat was 
natuurlijk een schande, dat je dan als militair bij die Duitsers dan nog een half 
uniform op het appèl kwam. Maar in elk geval die groep, dat mislukt. Op een keer 
toen liepen ze door Amsterdam heen onder geleide van een inspecteur, dat waren 
toen al geen goeie meer. Want de goeie die, daar namen ze in principe de slechte 
voor en toen zijn ze daar gaan zingen. Voor Koningin en Vaderland.  

IV  In de straat?  
CV  In de straten ja.  
IV  Onder het marcheren?  
CV  Onder het marcheren. Nou dat is een rel geweest.  
IV  Was het een paar maanden na het begin van die speciale opleiding? 
CV  Ja. En toen hebben ze de hele zaak ontbonden. Direct. 
 
00:34:00 
[image: 02:37:12.10] 
CV  Toen hebben ze dus de hele zaak ontbonden en ingedeeld in de andere bureaus. 

Dus kwamen ze bij ons, waar wij al zaten bij die bureaus. En toen hebben ze, toen 
zijn ze begonnen met het werven van de Schalkhaarders. Want ze zagen wel in 
dat het met deze mensen totaal niet te bereiken was.  

IV  Het werven van de wie?  
CV  Werven van de Schalkhaarders, maar die moesten Nationaal Socialistische eisen 

voldoen. Ze zeggen nu wel van niet, maar zo is het wel. En die mensen waren ook 
voorbestemd om Joden op te halen.  

IV  Maar dat wist nog niemand.  
CV  Dat wist nog niemand.  
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IV  Nog even terug naar, ik ben zo benieuwd naar die atmosfeer op het politiebureau.  
CV  Ja.  
IV  U zit op het politiekantoor, daar zitten hoeveel mensen ongeveer?  
 
00:35:00 
[image: 02:38:10.03] 
CV  We zaten toen denk ik op elk, je hebt drie diensten he, ochtend, middag, 

nachtdienst. Dus ik denk dat er toen zestig waren.  
IV  Die zitten voor de ramen.  
CV  Die zitten ja, deels voor de ramen dan kun je voor de ramen gaan zitten, maar het 

was ook wel geblindeerd zo'n hoe heet het. Maar die zette gewoon hun nachtklok 
aan en er lopen er dus pak weg, tweederde op straat. En er is een deel bezig met 
diverse andere politiezaken. En er is een deel die zit in de wachtkamer, er zaten, 
in die tijd zat je soms met twintig man in de wachtkamer.  

IV  U zit daar voor de ramen 
CV  Nou niet voor de ramen hoor.  
IV  Ik bedoel ik wil nog even terug naar het moment, de Grüne Polizie komt de 

mensen worden, daar wil ik nog even naar terug,  
CV  Dat was niet daar hoor. Toen was ik al weg, ik heb maar een paar dagen heb ik 

dienst gedaan het bureau Jonas Daniel Meijerplein  
 
00:36:00 
[image: 02:39:08.02] 
CV  en toen kreeg ik dus dat ik naar huis moest om in te zaaien, en toen kwam ik aan 

de Warmoesstraat.  
IV  Was die sfeer, de sfeer in de politie, veranderde die in de loop van de oorlog? 

Laten we zeggen in het begin van de oorlog al? Hoe reageerde de politie op het 
groeiend aantal restricties dat er werd opgelegd aan de Joodse bevolking?  

CV  Euh (...) bij de politie had je natuurlijk een aantal NSB'ers zoals ik net al zei he, 
maar die waren geen, die waren niet openlijk lid. Er waren er diversen die waren 
niet openlijk lid. Er was ook wel een zekere, milde niet grote eerder minder wat 
antisemitisme, maar zeker niet meer dan het Nederlandse volk, dan de bevolking 
betreft.  

 
00:37:03 
[image: 02:40:08.16] 
IV  Heeft u daar een voorbeeld van, merkte u dat ergens aan?  
CV  Ja, dezelfde antisemitische uitdrukking die je natuurlijk tegen kwam in de 

maatschappij, die ook wel bij de politie.  
IV  Welke? 
CV  Die Joodjes ofzo hè, het is typisch dat wel diezelfde mensen die dan toch ja dan 

zeg je nou dat is mijn man niet hè, maar die zijn wel allemaal vertrokken uit de 
Sicherheitsdienst en bij de afdeling ‘Joden ophalen rij’ gekomen. Maar het was 
wel zo bij de politie, als je met zo'n partij zit, dan was het toch oppassen.  

 
00:38:00 
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[image: 02:41:02.21] 
 
CV  Het was toch oppassen. Je liep er niet uit, je moest voorzichtig wezen er waren 

hele felle bij. Ik liep bijvoorbeeld maat met een man, dat was een natte. Nou dan 
praatte we gewoon over koetjes en kalfjes de beste de beste en 's nachts geen licht 
enzovoorts en wat je te babbelen hebt. Ik liep dan soms wel te slapen want als je 
loopt kun je slapen hè, dat hij me bij de arm name en zei 'ho je loopt in de gracht 
hoor.' Diezelfde man is bij de (...) '42 naar de Sicherheitsdienst toegegaan en in 
'44 toen ik in het verzet zat allang, toen had ik een toen droeg ik een bril en een 
snor had ik en toen was een goede kennis van mij, iets wat ik nooit deed, maar 
een goede kennis van mij en het was al tegen kerst '44 aan,  

 
00:39:02 
[image: 02:42:02.06] 
CV  kom ik een vriend tegen goh hoe is het met jou, tijd lang niet gesproken die wist 

dat ik bij de politie was. God zegt hij ze mijn personeel is kun je daar nou niet 
even wat aan doen dat, dat kaart op een of andere manier van leeftijd verandert of 
zoiets veranderd wordt dat ik een of ander, ander vals papier, nou hij wist niet dat 
ik, en dat heb ik hem ook niet verteld, dat ik alles kon leveren wat hem nodig was. 
Maar ik zei nou hoeveel man? Ja het is een man of tien, nou geef ze maar mee die 
persoonsbewijzen dan zal ik wel proberen. Om daar een weg voor te vinden. Toen 
heeft een van onze jongens die heeft toen, we hadden vervalsers ook he die waren 
geweldig, ze konden zelfs die rode J eruit halen. Die hebben toen de datum 
veranderd waardoor ze niet naar Duitsland hoefden te werken, op basis van het 
persoonsbewijs. Ik breng die weg naar hem, we zaten op de 
Oudezijdsevoorburgwal ik zet mijn fiets neer,  

 
00:40:02 
[image: 02:43:00.15] 
CV  en toen zette je, je fiets nog niet op slot in die tijd, ik zet mijn fiets neer loop het 

trapje op zo naar boven. Ik bel aan de deur wordt open gedaan. En die zegt met 
zijn pistool in zijn hand 'binnenkomen' (maakt gebaren alsof hij een pistool vast 
heeft) en daar staan in die zelfde ruimte staat daar een man of tien of vijftien met 
de handen omhoog. (Houdt handen in de lucht) En er staan ook een paar SD'ers 
bij. In uniform he, Duitsers en wie doet mij de deur open? De naam schiet me zo 
weer te binnen hoor, euh die man waarmee ik gelopen had, die had ik in die jaren 
niet meer gezien. En ik zeg tegen hem (doet bril af) en doe mijn bril af, en ik zeg 
godverdomme wat flik je me nou?  

 
00:41:00 
[image: 02:43:55.18] 
CV  Want het was natuurlijk een inval daar dat de SD, ik had mijn tas met materiaal 

bij me. Wat flik je me nou? Godverdomme Biest zegt die, ben jij dat? Ja we 
hebben elkaar al lang niet gezien hè? Ik zeg maar, wacht even ik moet even mijn 
fiets op slot zetten hoor tegen hem. (Bril op) Ik trek de deur open en loop naar 
buiten pak mijn fiets en ben weg. Je liep dus met die mensen ook, dat wil ik er 
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maar mee zeggen je kende de mensen. Je wist ik was jong broekie dus kijk uit, 
kijk uit. En zo waren er natuurlijk meer. Als je iemand niet kende dan keek je wel 
uit.  

 
00:42:00 
[image: 02:44:53.19] 
CV  Want intussen na die, dat is een omwenteling geweest voor mij helemaal. Die 

Februaristaking is voor mij de omslag geweest.  
IV  In welk opzicht?  
CV  (...) Ik liep, juni 1940 toen we wezen kijken zijn in die bossen op straat en de 

richtlijn was, de opdracht was vanuit ons Nederlandse leger ook. Officieren en 
onderofficieren van welke nationaliteit ook die groeten elkaar. Ja, moet je 
voorstellen, je hebt er pest in. Je wilt van die moffen eigenlijk niks weten. En dat 
wordt matten ja, want (ik?) die groeten niet en toen heb ik klappen gehad, ja was 
niet de eerste keer.  

 
00:43:00 
[image: 02:45:51.05] 
CV  Maar toen heb ik klappen gehad. En ik was toen zo naïef en dan kan je de 

mentaliteit uit proeven, ik pikte dat niet een stuk of vijf man tegen een (1) man he, 
dus ik ben naar die Kazerne gegaan van die Duitsers en ik ben me daar bij die 
commandant wezen beklagen. Wat heeft die commandant gedaan, die heeft alle 
mensen die in de kazerne waren opdracht gegeven om zich te verzamelen op de 
binnenplaats en ik moest aanwijzen wie daar bij waren. (Lacht) Ik herkende 
niemand en ik ben dus zo weer weggegaan, maar het gaat mij erom om even de 
mentaliteit, toen was het nog van jongens hou je gedeisd, die Duitsers. Ja? Alles 
netjes hoor, we kwamen toen ook op radio en televisie was allemaal eventjes 
goed.  

 
00:44:03 
[image: 02:46:51.10] 
CV  Freunden een (1) Germanen allemaal, ze probeerde de zaak de pappen en te 

lijmen. Dat wil ik er eigenlijk maar mee zeggen. Daar had je een half jaar of een 
jaar later niet mee moet komen, dan hadden ze je gelijk gevangen gezet. Op de 9 
november 1940 wil ik nog even zeggen, 9 november 1940 was er een grote 
demonstratie op de Dam in Amsterdam waarbij Mussert het defilé afnam van de 
NSB. 1940.  

IV  Wat voor een demonstratie was het dan?  
CV  Een demonstratie van NSB'ers die uit het hele land kwamen en WA'ers die hun 

macht wilden vertonen, de straat te gaan veroveren het begin daarvan misschien 
al.  

 
00:45:00 
[image: 02:47:45.22] 
CV  Die en ik was toen hulpagent, want ik had toen nog geen examen gedaan. En ik 

kreeg een band, hij ligt nou in Israel in het museum geloof ik, daar is alles van mij 
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naar toe gegaan. Een band en daar stond op politie en dan werd ik toegevoegd aan 
een rechercheur en wij moesten, wij waren alle twee in burger natuurlijk. Wij 
moesten toezicht houden dat er geen rare dingen gebeurde op de Dam. Want 
anders krijg je een grote vechtpartij, zoals je dat nu ook wel eens tegenkomt, de 
politie moet paraat zijn. En die moeten orders uitvoeren, dus wij stonden nou joh 
wij stonden ons gewoon op te vreten daar al dat gajes wat daar op de Dam was, 
dat moesten wij beschermen. En het is afgelopen, de hoe heet het is afgelopen het 
Defilé is afgelopen.  

 
00:46:00 
[image: 02:48:43.15] 
CV  En ik ben zo stom ik was in burger let wel en die maat van mij, die was al 

weggegaan en ik stond daar nog en ik was zo kwaad en ik schold ze uit voor 
landverraders. Nou de Dam vol duizenden NSB'ers gevolg ik werd weer even in 
elkaar geslagen door onder andere door Sam olie (?) zijn zoon, Sam olie was een 
hele beruchte Jodenjager en Jan Olie is na de oorlog Argentinië geloof ik en daar 
zit hij nog, hij is laatst nog eens voor de TV geweest die heeft mij toen, hij was 
toen een beroemde Nederlands kampioen boksen dus ja dat was geen partij 
natuurlijk, ik was wel ijzersterk maar ik nog niet eens gekeken en toen lag ik al. 
Maar ik heb hem vastgehouden, want als ik het vast hou hou ik het vast.  

 
00:47:00 
[image: 02:49:41.15] 
CV  De politie is gekomen, de reguliere politie is gekomen van bureau Warmoesstraat. 

Die hebben Olie gearresteerd want ik zei ja hier ik ben van de politie, dat konden 
ze niet zien natuurlijk maar ik had die band in mijn zak, ik ben van de politie nog 
niet eens Warmoesstraat want daar zat ik toen nog niet. Dus ik ben ook van de 
politie en afijn ik heb maar niet verteld wat ik gezegd hè en toen zeiden ze 
vechtpartij allebei mee naar het bureau. Dus hij werd in zijn uniform en ik in 
burger werden we naar het bureau gebracht en heeft hij en proces verbaal 
gekregen, is voor de rechter gekomen en hij is veroordeeld. Dat was 9 november 
1940, het kan 10 november geweest zijn, het was de grote er is er maar een 
geweest, de hele grote demonstratie op de Dam van de WA en de NSB waar 
Mussert in een auto gezeten een defilé afnam van de mensen die over het Damrak 
aankwamen richting het Centraal Station, ik zie ze nog lopen.  

 
00:48:01 
[image: 02:50:39.18] 
IV  De politie had het gevoel dat ze de grip langzaam kwijtraakte en steeds meer 

verloren ten opzicht van andere.  
CV  De politie die moest het doen, de politie was toen nog de baas, toen nog de baas 

op straat.  
IV  Wanneer veranderde dat?  
CV  Dat veranderde misschien heeft dat die demonstratie er nog mee te maken, want 

daarna gingen ze zich steeds meer op straat vertonen in groepen ook die NSB'ers 
of die WA'ers enzovoorts en marcheerden op straat en de baas zijn op straat. Dus 
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uitlokken, de politie uitlokken enzovoorts. En dat is op tafel gekomen bij de 
commandanten natuurlijk en die hebben uitgemaakt, aanvankelijk uitgemaakt van 
de politie is de baas op straat en dan namen die NSB'ers en die WA die namen 
daar niet zozeer genoegen mee,  

 
00:49:00 
[image: 02:51:36.14] 
CV  en dat heeft zich toegespitst op de, door de stad trekken van die groepen vooral 

het Rembrandtplein enzovoorts en Joden lastigvallen en toen zijn ook die Joodse 
groepen, hebben zich daartegen om toch wat terug te kunnen doen en ja daar 
hebben die Duitsers misschien op gewacht en toen hebben ze bij zo'n gelegenheid 
dat ze weer slaags raakten met elkaar, hebben ze Ko (?) doodgeslagen. En 
daarvan is het gevolg geweest dat die razzia gekomen is.  

IV  Hoe ging die Februaristaking, had die enig effect? 
CV  Ja een machtig effect over de hele wereld. Want mijn tante die zat in, die zat in 

Ravensbrück die zat in een communistische cel hier in Amsterdam.  
 
00:50:00 
[image: 02:52:34.02] 
CV  Die is gepakt en die vrienden zijn allemaal gefusilleerd, maar die zat in 

Ravensbrück en toen vroegen ze waar ze vandaan kwamen en toen zei ze 
Amsterdam. En toen zeiden die vriendinnen van haar, die daar zaten uit andere 
landen. De Februaristaking (klapt in zijn handen) ik heb het mijn tante vaak horen 
vertellen. Die wisten daar van de Februaristaking. Dus toen was de oorlog nog 
niet afgelopen.  

IV  Was die staking zo uniek dan?  
CV  Die staking die was uniek ja, ja dat mag je wel zeggen dat er zo'n grote 

verontwaardiging was en de communisten die hadden nog wel wat in te halen. 
Want die zijn tot juni '41 zijn die, toen zijn ze binnengetrokken juni '41 dus voor 
die tijd moet dat zijn. Aanvankelijk deden ze niets tegen het Nationaal Socialisme, 
want vadertje Stalin had dat pact gesloten met Ribbentrop. 

 
00:51:02 
[image: 02:53:33.16] 
CV  Maar ze zijn zich toch vergeet niet het eerste wat die Duitsers deden toen ze 

binnen kwamen dat was het bureau wat je nu een B en V en daar hebben ze alle 
communisten opgehaald in Amsterdam. Dat heeft de reguliere politie gedaan.  

IV  En die verdwenen naar?  
CV  De kampen, de kampen waar weet ik niet precies maar die werden opgepakt.  
IV  Hoe reageerden de andere agenten daarop? 
CV  (...) Dat weet ik niet, maar het was natuurlijk zo de B&V was natuurlijk zo dat je  

iets met buitenlandse politiek te maken had dus dan ja als je dan daar bij zat, daar 
zaten ook wel wat verborgen NSB'ers. Douwe (?) Bakker heeft daar ook gezeten 
onder andere.  

 
00:52:00 
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[image: 02:54:29.10] 
CV  Ja, dat was nog gewoon werk, van de reguliere politie zoals ze ook de NSB'ers 

gearresteerd hebben.  
IV   Hoe voelde u zich daar zelf onder, u was zelf agent. Mensen om u heen binnen het 

politiekorps gearresteerd werden en die verdwenen?  
CV  Ten eerste wist ik dat niet. Want ik zat nog niet in een uitvoerende dienst, ik was 

nog niet eens bij de politie. 5 mei 1940.  
IV  Want zo vroeg werden ze opgehaald.  
CV  Ze kwamen binnen, dat heb ik later uit stukken enzovoorts heb ik gezien hoe dat 

in zijn werk gegaan is, maar ze hebben eerst dus, ze hebben eerst de politie heeft 
eerst de NSB'ers opgehaald er zijn er nog een heleboel die zijn nog tot in het Fort 
dinges gezeten in Flakkee [Goeree-Overflakkee].  

 
00:53:01 
[image: 02:55:27.23] 
CV  Daar is ook zo'n fort daar hebben heel bekende NSB'ers hebben daar gezeten. En 

toen moesten ze die weer vrij  laten (lacht) dus die mensen waren ook weer 
rancuneus dat ze eerst gearresteerd waren, en daarna hebben ze dus, hebben ze 
dus ik denk dat het in heel het land geweest is, maar in Amsterdam daar zaten de 
meesten hebben ze dus die communisten opgehaald.  

IV  U vertelde die Joden die gingen het politiekantoor binnen 
CV  Ja 
IV  En zeiden zoiets als, ik zeg het maar even in eigen woorden 'doe iets' begrijp ik 

dat goed? 
CV  Nee, die vluchtte toen voor de Duitsers van de straat. Die vluchtte van de straat 

anders werden die opgepakt en die zagen in de politie een helper. En daar hadden 
ze ook gelijk in, dat is ook gebleken. En toen werden ze dus zogenaamd,  

 
00:54:00 
[image: 02:56:24.15] 
CV  toen werden ze dus zogenaamd, het waren er geen honderden hoor, daar gaat het 

ook niet om, het gaat om de mentaliteit. Die werden gewoon in zo'n en daar deed 
iedereen bewijze van spreken aan mee, om te helpen.  

IV  Was er iemand in het politiekantoor die zei we moeten naar buiten, we moeten 
iets doen?  

CV  Het mocht niet, het mocht niet. We moesten binnen blijven.  
IV  Van wie?  
CV  Dat mocht niet van die Duitsers, via de hoofdcommissaris naar de commissaris 

van bureau Jonas Daniel van Meijersplein. De politie mag niet op straat.  
IV  Dus de politie zat daar machteloos achter het raam, zag het gebeuren. 
CV  Die konden het zien als ze wilde, wat daar gebeurde. Ja, ja.  
IV  Er waren er die keken en er waren er die niet keken.  
 
00:55:00 
[image: 02:57:21.18] 
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CV  Mag ik zo zeggen, de mensheid bestaat uit 90 procent, nou 88 misschien uit 
meelopers, in die zin als het erop aankomt sta je alleen. Dat heeft de oorlog mij 
geleerd. Als het erop aankomt sta je alleen en als dat niet zo is dan valt het mee, 
mijn beste vrienden wat ik dacht dat mijn beste vrienden waren hebben mij laten 
staan.  

IV  Waren er veel die de andere kant op keken?  
CV  En mag ik zeggen, maar we waren natuurlijk niks gewend. Iedereen keek de 

andere kant uit. En dat doe je allemaal.  
IV  Iedereen?  
CV  Ik zeg iedereen. Maar de vraag is hoe? 
 
00:56:00 
[image: 02:58:20.01] 
CV  Hoe iedereen? Kijk je moed hebben als er gevochten word op straat dan is er een 

enkeling die dan nog daar naar toe gaat. Maar de meeste mensen die zeggen daar 
wil ik niks mee te doen hebben. Dat zal mij zorgen op de hals halen. En zo werkt 
dat.  

IV  Joden die nog enig vertrouwen hadden, ik heb het over voorvallen '41, waren er 
Joden die nog enig vertrouwen hadden in de macht van de politie?  

CV  In de macht niet, in de macht niet, maar wel in de, ik zoek het juiste woord 
natuurlijk, dat kon je ook niet meer hebben in de macht vertrouwen hebben.  

 
00:57:01 
[image: 02:59:18.14] 
CV  Je kon nog vertrouwen hebben in dat je ze goed gezind waren laat ik het zo 

zeggen. Dat is het juiste woord ja. Je kon dus met uitzonderingen natuurlijk die je 
altijd hebt (...?) hebben we uiteindelijk ook gehad, maar je kon uiteindelijk wel 
vertrouwen hebben in de politie ja.  

IV  Iedereen?  
CV  Ik mag zeggen, ja je moet wel even weten. Je hebt natuurlijk '40 en dan heb je '45. 

Ik zei net, mijn ommekeer dat mijn ogen opengingen dat was dus die 
Februaristaking. Dat was die Februarist[aking], toen heb ik het juiste gezicht, het 
echte gezicht gezien voor het eerst van die moffen.  

 
00:58:01 
[image: 03:00:01.25] 
CV  Tot waar ze in staat waren.  
IV  Maar u was op dat moment agent in Amsterdam en de Duitsers gingen u ook als 

politie gebruiken.  
CV  Ja, dat gingen ze doen. Toen was het alleen een gebruiken nog van, van die hoe 

heet het, van die van het bureau nationale veiligheid zo heette het geloof ik, maar 
ik weet dat niet meer. En natuurlijk heeft de politie toen ook net als bij elk 
internationaal gebeuren, je hoeft maar een (1) woord te laten vallen 
vreemdelingendienst hand en spandiensten verleend. Maar dat zijn geen hand en 
spandiensten in de zin van het Nationaal Socialisme waar we nu met al zijn 
uitwassen over spreken.  
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00:59:00 
[image: 03:01:12.12] 
CV  Elke politie nu ook die heeft zijn contacten, met buitenland en die verrichte daar 

zaken die wij nu ook niet weten hoor. Maar het gaat erom of je tegen je geweten 
in dingen mag doen als mens die gebeurd zijn. En dan zeg ik, maar dat vind ik 
niet zo bijzonder, ik heb net dat stukje nog even voorgelezen hè daarvan. Dat was 
naar aanleiding van de uitreiking van dat boek van 'Guus Meershoek aan de 
hoofdcommissaris van politie hier in Amsterdam'. Ja bijna alle mensen die zien 
het niet, waarom zijn alle Joden opgehaald? Dat hebben we allemaal gedaan, wij 
allemaal.  

IV  Waarom zijn alle Joden opgehaald?  
 
01:00:00 
[image: 01:02:10.09] 
CV  Waarom moesten, alle Joden moesten worden opgehaald worden. En het verre 

weg helaas het merendeel is dus ook opgehaald. En als je nou kijkt naar de 
dorpen, op de dorpen was ook moeilijk (?) kan ik allemaal bekijken natuurlijk, 
want ik heb ook die tentoonstelling gehad en ik heb die stukken ook uit de 
archieven weten te halen en die heb ik ook gekregen, heb ik door mogen nemen. 
En het was precies als in Amsterdam en het is in elke gemeente zo geweest, er 
kwamen berichten dat de secretarissen generaal Nederlanders, die hier gebleven 
waren en die gebleven zijn. En die opdrachten gaven, aan de gemeenten de 
Provincies en via Justitie en Binnenlandse Zaken Commissaris van de Koningin 
Burgemeester die lijn en procureurs generaal en officier van justitie aan de politie.  

 
01:01:00 
[image: 03:03:08.01] 
CV  En die kregen hun opdrachten. En in de gemeente was het zo dan ging de 

veldwachter, ik heb nog processen verbaal liggen van die mensen ook he. Die 
hebben dat met bloedend hart, hebben die Joden opgehaald. En naar Amsterdam 
gebracht. En van hier gingen ze de kampen in naar Auschwitz daar heeft eigenlijk 
de hele Nederlandse bevolking aan meegedaan. En iedereen zal zijn eigen wijze 
hebben om te vertellen dat hij daar niet bij hoorde.  

IV  Dus u ook?  
CV  En ik natuurlijk ben ik meermaal onderscheiding aangeboden ook nog een reis 

direct na de oorlog naar Zweden om daar wat bij te komen. Maar ik hoef niks te 
hebben.  

 
01:02:01 
[image: 03:04:06.07] 

(Emotioneel) 
CV  Ik hoef niet, ik zit ook nog met een schuldgevoel, dat ik dus ik had er meer 

kunnen helpen. Ik heb misschien duizenden Joden geholpen, maar ik had er meer 
kunnen helpen. Dat zit mij dwars.  

IV  Hoe had u meer kunnen helpen?  
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CV  Tja, het was daardoor natuurlijk ook weer gevaarlijke geworden en waarschijnlijk, 
ik ben drie keer aan weten te ontsnappen, dat was dan misschien niet gebeurd dan 
had je weer minder mensen kunnen helpen. Het gaat over mijn gevoel, dat je dus 
zegt had je nou toch niet, had je toch niet dit of dat nog eens kunnen doen?  

 
01:03:00 
[image: 03:05:03.03] 
CV  Ik ben nooit aangewezen om Joden op te halen hoor, nooit, nooit. Ik weet ook niet 

of ik het gedaan had ja of nee. Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, 
wat ik wel weet van mijzelf is dat waar ik kan helpen zal ik dat doen, nu ook. Dat 
zit me in mijn karakter, dat zijn de normen en waarden die ik van mijn oude lui 
mee heb gekregen heb, die ook weer van hun ouwe lui. Maar ik kan mij 
omstandigheden voorstellen, ik kan me omstandigheden voorstellen dat ik het 
toch doe. (...) Ze halen je kind weg en hoe heet het,  

 
01:04:00 
[image: 03:06:00.15] 
CV  met het zwaard ik kan niet op zijn naam komen, de Bijbelse figuur. Zoveel weet 

ik er nog wel van, van wie is dat kind, van mij? Dan doe ik hem maar in tweeën. 
Dan zegt de echte moeder die zegt dan, geef het maar aan haar.  

IV  Salomo 
CV  Salomo ik was zijn naam kwijt. Er zijn er weet niet hoeveel maar het is natuurlijk 

wel zo, dat je bent, ik ben dat je het verplicht bent, maar ik kan me voorstellen dat 
niet iedereen. Als de nood aan de man komt, dan bleef (...?) wat het ook kost.  

IV  U zag collega's, maar moet ik het goede woord kiezen, omgaan of breken of 
meegaan of hoe,  

 
01:05:06 
[image: 03:07:03.17] 
CV  Ja, dat zie je. Dat is, dat heb ik niet een (1) keer gezien dat heb ik met mijn beste 

vrienden heb ik het gehad. Als de nood aan de man komt 
IV  Kunt u een voorbeeld geven? 
CV  Nee, ja kan ik wel maar doe ik niet. Dat kunnen de beste jongens.  
IV  Ik hoef geen namen te weten maar,  
CV  Situaties? 
IV  Ja 
CV  Ik oh iedereen er zijn vrienden gepakt zijn doodgeschoten en al onze kantoren zijn 

opgerold en zijn verraad. Ik mag elk ogenblijk een arrestatie verwachten en ik heb 
vrienden die zeggen, als de nood aan de man komt je kunt altijd bij mij terecht. En 
je komt er dan midden in de nacht het kan niet. Ja? (...) 

 
01:06:00 
[image: 03:07:55.14] 
CV  En dan ga je naar iemand toe een penose jongen en je zegt ik zit moeilijk. En hij 

zegt kom erin. Ja en je komt bij een Jood en ik kan daar maar in want ik ben daar 
maar een paar dagen geweest, want ze zochten me overal. En ik kom bij een Jood, 
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later was die president van de Rechtbank hier in Amsterdam. En een studie 
collega van mijn vrouw. Die zelf met zijn hele familie in de problemen zit en dan 
kom ik met mijn laatste hebben en houwen met mijn koffertje wat de SD later 
weer in beslag genomen heeft. En ik kom daar en die zegt kom er in. Daar ben ik 
twee dagen en dan komen we bij een tante van mijn vrouw,  

 
01:07:00 
[image: 03:08:53.13] 
CV  waar ik al wel eens een nacht ondergedoken was geweest. En daar kom ik met 

mijn vrouw natuurlijk en die mevrouw die is half Joods en die moet er zelf uit, 
want die kan niet in haar huis blijven. En die zegt kom er in en daar zijn we twee 
maanden gebleven.  

IV  Ondergedoken.  
CV  Ondergedoken.  
 
01:07:24 
[image: 03:09:16.14] 
 
File 3 
 
00:00:00 
[image: 03:00:00.00] 
 
 
00:00:30 
[image: 03:09:49.21] 
IV Laten we nog even teruggaan naar de Februaristaking, want u zij die 

Februaristaking, februari '41 was een  
CV Een ommekeer, bij mij zei ik, bij mij. Maar ik geloof wel overal.  
IV Waarom?  
CV Ik geloof in het hele land, omdat toen zagen we voor het eerst het ware gezicht 

van die Duitsers.  
IV Bestond er twijfel over nog?  
CV Ja, ja voor die tijd was alles nog nou ja, god het is oorlog en eh god. Ik wil niet 

zeggen dat er misschien 5 procent was die er meer van wist, maar ik spreek nu 
over zo'n 90 procent van de mensen.  

IV Wat was het ware gezicht?  
CV Dat waren niet die vriendelijke mensen die de wereld wilde veranderen waardoor 

iedereen beter werd, maar hier was het zuivere dictatuur. Met het oog gericht op 
een nu nog volksgroep de Joden, de andere week zou het de gereformeerden 
kunnen zijn, of de kunstenaars.  

 
00:02:00 
[image: 03:11:15.24] 
CV Terwijl tenslotte allemaal die honger leden, maar dit was ongekend, dit was, ik 

had ook al wel wat meegemaakt maar als je dan mensen zo, weerloze mensen zo 
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ziet slaan en aanpakken en helemaal en we wisten toen nog niet precies wat een 
concentratiekamp was. Maar dat het helemaal bewaakt werd, dat er geen enkele 
uitgang meer was en dan zo de mensen, en toen wisten we nog niet eens waar ze 
naar toe gingen. Vrij vlug later hoorden we wel dat ze mensen toevallig overleden 
waren. Maar dat was echt een totale ommekeer.  

IV Geen uitweg, u bedoelt de Joodse wijk werd afgezet tijdens razzia's.  
CV Ja, ja die Jodenhoek werd helemaal afgezet.  
IV Hoe ging dat?  
CV Bruggen opgehaald, posten overal bij.  
IV Liepen er mannen op die posten 
CV Die posten zijn ook wel deels bemand geweest door politie, maar ik heb het niet 

gezien maar dat zal wel. 
 
00:03:00 
[image: 03:12:13.21] 
IV  Dat waren dus collega's van u?  
CV  Ja, dat waren collega's.  
IV  Die zorgen er dus voor,  
CV  Dat weet ik niet. Ik heb, wat ik gezien heb was op het politiebureau en daar ben ik 

niet uit geweest. Maar ik neem aan, ik neem aan dat natuurlijk de staf, dat die 
geweten heeft dat dit kwam. Dat die Duitsers toen ook wel misschien hulp hebben 
gevraagd om een brug op te halen of een straat, dat er niemand meer door mag. 
Zonder dat men dan weet wat er gaat gebeuren.  

IV De staf wist het maar,  
CV Nou ja dat moet wel, dat moet natuurlijk wel. Ik weet niet was Tulp er toen al? Ik 

dacht het nog niet, nee want hoe heet het is weg gestuurd, Versteeg naar die razzia 
was dat.  

IV U spreekt over de commissaris?  
 
00:04:00 
[image: 03:13:11.06] 
CV De hoofdcommissaris Tulp die was de baas. Dat was een echte foute man. Hoe 

heet het Versteeg niet, want die was nog van de oude garde de burgermeester ook 
niet De Vlugt was dat geloof ik, is ook ontslagen toen en van Lier dat was weer 
een kennis van mijn schoonvader ook een half Jood, die was er ook nog. Daarna 
heb je toen ook pas die Ariërverklaring ook pas gekregen.  

IV Joodse agenten zijn er dan al lang niet meer.  
CV Weinig, ja wel dan nog wel. Want die moesten weg natuurlijk toen. Maar er  

waren er niet zoveel.  
IV Hoe werd binnen het politiekorps gereageerd op het toch snel toenemen van 

restricties tegen de Joodse bevolking want het begon natuurlijk niet met 
deportaties.  

CV Dat ging geleidelijk hè, dat ging geleidelijk.  
IV Kunt u daar eens iets van uitleggen?  
 
00:05:00 
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[image: 03:14:08.20]  
CV Ja, dat begint. Ik weet niet of het daar mee begonnen is maar met een Jodenster te 

dragen hè. Nou dat werd niet, dat vond men niet zo leuk in de gemeenschap.  
IV Niet zo leuk?  
CV Niet zo leuk, maar men was daar vrij machteloos tegenover en men heeft ook nog 

wel een ster gedragen als dat niet hoefde zulk soort dingen die zijn er wel 
geweest, maar eigenlijk heeft men alles over zich heen laten komen, beetje bij 
beetje enzovoorts. Zo hebben we hier ook nog een luik geloof ik dat ze niet meer 
bij de groenteboer mochten kopen en de Joodse zagen en dan hadden ze zo'n luik, 
enkele buren hadden dan een luik in dus de schutting gemaakt en dan konden ze 
dus toch doorgeven. Want je mocht ook niet groente halen voor de Joodse buren.  

 
00:06:00 
[image: 03:15:06.16] 
CV Hier in huis woonden ook Joden toen. (Hoest)  
IV Dus er werd groente doorgeven, die haalden dan groente bij de groenteboer en gaf 

dat aan de Joodse buren door via de achtertuin.  
CV Ja dat zat gewoon, dat werd gewoon via de krant las je dat de Joden maatregelen 

enzovoorts die toen toegepast werden en natuurlijk strakker werd aangehaald, dan 
als je het dan toch deed tot het concentratiekamp toe kwam je dan als je toch 
hielp.  

IV Was bij de Amsterdamse politie of bij u collega's bekend wat een 
concentratiekamp inhield.  

CV Ik denk het niet, ik wist het niet en ik liep toch niet achterop. Ja had er wel eens 
van gehoord, maar daar kon je geen voorstelling van maken. (Geluiden van 
hulpdiensten op de achtergrond) 

IV Maar er werd waarschijnlijk wel gepoogd.  
CV Om daar een voorstelling van te maken? Je wist niet beter dan wat er in de krant 

kwam, meer wist je niet.  
 
00:07:00 
[image: 03:16:04.03] 
CV Behalve degene die natuurlijk aan het Oostfront vochten en dienst deden in die 

kampen. Zoals in Westerbork die Marechaussee die daar bewaakte.  
IV En wat kwam er in de krant?  
CV Nou wat verboden, wat de Joden niet meer mochten. En dat het verboden was om 

Joden te helpen.  
IV Dus vierhonderd Joden werden bij de eerste razzia,  
CV Bij de eerste razzia werden vierhonderd Joden die toen opgepakt zijn. En dat is 

niet door de Amsterdamse agenten gebeurd.  
IV Later wel?  
CV De euh de dinges bestond toen nog niet eens. De hoe heten ze ook alweer, de 

Schalkhaar politie die bestond toen nog niet. Later wel, later heeft met name de 
recherche ook heeft, heeft meegedaan. Aan het ophalen.  

 
00:08:00 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



47 
 

[image: 03:17:01.16] 
IV U zag het van dicht bij? 
CV Ja dat heb ik dus niet gezien, want dat gebeurde dus 's nachts. Maar ik weet wel 

dat, dat dus gebeurde.  
IV Wat weet u er van?  
CV Weten? Nou kijk ik weet dus dit, dat gaat langzaam hè. Ik weet nog, ik weet niet  

waar ik dienst deed, maar dan werd je dus opgeroepen om naar een bepaald punt 
te komen en de eerste keer was dus, daar was ik zelf ook bij hoor. Dat was om (...) 
om registers geloof ik om radio hoe heet het, registers die men moest bij houden 
als verkoper aan wie men een radiotoestel had geleverd. En toen moesten wij met 
een aantal mensen in heel Amsterdam, ieder kreeg zijn eigen winkel toegewezen.  

 
00:09:00 
[image: 03:17:58.24] 
CV Die moest daar de registers in beslag nemen en daar rapport van opmaken.  
IV Ook u?  
CV Ook ik ja. En ja daar heb je het weer natuurlijk en zoals in een hele boel gevallen, 

als je het nou uitvoert dan doe je gewoon je plicht. Want er was opdracht van 
regeringswege in Londen en van onze Secretaris Generaal de voortzetting was 
van de regering. De opdracht om mee te werken aan de Duitse maatregelen.  

IV  Ook vanuit Londen?  
CV Ja 
IV Onze eigen regering  
CV Ja dat zeg ik wel met zoveel aplomb, maar dat weet ik niet zeker. De overheid, de 

overheid van hier, ja en ook vanuit Londen heeft men dat zoveel mogelijk mee 
moest werken.  

 
00:10:01 
[image: 03:18:57.24] 
CV In het begin is dat ook, want men wilde weten wat mag ik wel en wat mag ik niet? 

En bij het NIOD weten ze dat natuurlijk, dat weet ik niet uit mijn hoofd ik weet 
wel veel, maar dit soort dingen weet ik niet. Maar ik weet wel, dat wij verplicht 
waren, gewoon verplicht omdat je bij de politie was om die maatregelen uit te 
voeren. En die werden gegeven, die opdrachten werden gegeven door de 
Nederlandse overheid. Met de Secretaris Generaal vooraan.  

IV Waarvoor ging dat in registers? 
CV Daar stonden, waarover dat, dat ging? Daar stonden, je moest in die tijd moest je 

dus, moest er dus genoteerd worden als er een radiotoestel verkocht werd. 
Tenminste dat, ik weet niet hoe oud dat, dat was maar er waren wel gewoon de 
registers die ingeleverd hadden moeten worden nee ja. Ik verwar het even met 
radio toestellen.  

 
00:11:04 
[image: 03:19:57.20] 
CV Daar heb ik ook, mag ik wel zeggen een grote rol in gespeeld. Maar eh die 

registers moesten in elk geval in beslag genomen worden. Dus ik, het eerste wat 
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ik gedaan heb is alle winkels en ik wist namelijk een paar adressen in de 
Jodenbreestraat omdat ik daar toen een paar dagen dienst gedaan had, en ik was 
daar toen mee, bevriend mag ik niet zeggen, maar mee bekend geraakt. Die ik heb 
een hand vol dubbeltjes genomen en toen uiteindelijk vanuit een telefooncel ben 
ik al die winkels, of tenminste een hele boel winkels zo en ook van zegt het voort 
gebeld, dat we die middag om drie uur of zoiets, dat er dan een inval in de winkel 
zou plaatsvinden. Dat ze dan de registers in beslag genomen zouden worden.  

IV Dat waren niet speciaal Joodse winkels maar,  
 
00:12:00 
[image: 03:20:51.14] 
CV Maar ik heb toen wel, bij die hoe heet het die Joodse winkel, heb ik nog gebeld. Ik 

zie het nu nog voor me die winkel hè (handgebaren), met die etalage met, dat ik 
daar dan kwam. Daar ben ik niet geweest toen, ik heb hem wel gebeld, ik heb niet 
gezegd wie ik was, maar ik heb gezegd dat, dat zou gebeuren. En toen ik daar 
kwam in die winkel en het was in de, ik had een winkel in de Rijnstraat, in de 
Rijnstraat. En daar kwam ik en toen heb ik tegen die man gezegd die daar was, 
heeft u mijn telefoontje nog gehad? (Lacht) Oh was u dat? Ik zeg ja, wat moet ik 
in beslag nemen? Nou toen had hij een hele partij staan hè. Ik zeg maar jongen dat 
moeten we niet doen. Dat moeten we niet doen.  

 
00:13:00 
[image: 03:21:49.12] 
CV  Ik zeg alleen je winkeldochters moet je apart houden. Je weet wat winkeldochters 

zijn? Dingen zaken die niet meer verkocht kunnen worden. Waar elke winkelier 
ook mee blijft zitten. Je winkeldochters. Toen had die, toen heeft hij zijn buurman 
gevraagd en toen is hij met een aantal teilen, je had toen nog van die grote zinken 
teilen. Daar had hij het in staan. Ik zeg nee joh, ik zeg hier doe dit nou zo en dan 
kon hij dat zo bij de buren brengen. Had hij al kennelijk, maar daar ga je niet naar 
vragen. Dus dat ging daar naar toe. En toen hield hij nog een paar teilen over hè, 
ik weet niet meer precies wat het was hoor. En toen zijn kassa hebben we 
nagekeken. En daar zat ook nogal wat in. Maar ik zeg nee, of het nou 25 of 27 
cent was dat weet ik niet meer maar dat is genoeg.  

 
00:14:00 
[image: 03:22:47.08] 
CV Nou toen heb ik mijn rapport opgemaakt en dat heb ik toen ingeleverd. Maar nu 

weet ik niet, wacht even nu haal ik twee dingen door elkaar. De eerste ophalerij, 
de eerste waren die was op de Stadhouderskade en die telefoonboeken dat waren 
die telefoonboeken weet je wel, ah nee (Dhr raakt even de draad kwijt) die radio 
boeken. Nu gaan we een klein beetje. 

IV De registers.  
CV Ja de registers. Daar weet ik niet of ik gebeld heb, maar wel bij die andere boel en 

dat was bij Joden. Dus wacht even. Dus die register ben ik geweest en toen kwam 
ik daar en toen, ik moet de registers hebben, want die moet ik in beslag nemen. En 
toen zeg ik maar u heeft natuurlijk geen (...?) u heeft dat al lang weg gedaan hè?  
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00:15:02 
[image: 03:23:06.18] 
CV Dus zei die vrouw, daarom weet ik het nog zo goed, 'maar we hebben het hoor!' 

Maar toen zei ik tegen die man, laten we nou hè u heeft het toch verbrand? Hij 
begreep me ja die heb ik verbrand en toen was ik klaar en toen had ik een dinges 
ingeleverd, dat hij niet meer in het bezit was van een radio omdat hij die toch 
nooit meer verkocht en dat hij de hele boel verbrand had enzo. Dat waren, wat de 
andere boel betreft dat waren winkels. En nu weet ik niet meer precies wat voor 
een winkel het was hoor. Ik zou de winkel bewijze van spreke nog wel kunnen 
aanwijzen, als ik in de Van Woustraat, of zo in de Rijnstraat liep en die kant op 
van het zuiden, dan was het aan de rechterhand. Daar heb ik toen, die met die 
man, afijn dat hij die boel nog weg bracht.  

 
00:16:03 
[image: 03:24:44.20] 
CV En daar heb ik dus ook die hoe heet het, die kassa. Beiden rapporten heb ik nog 

die ik destijds ingeleverd heb, of ze moeten ergens in een museum liggen dat kan 
ook hoor, dat weet ik niet. Maar ik heb zoveel en daar stond dus precies in wat we 
niet gedaan hadden. (Lacht) Ja we zeiden, in de kassa troffen we 25 cent aan, of 
27 cent. Heb ik dan toch gelijk, toen zag ik aan de Warmoesstraat en nu ben ik al 
een hele stap verder, misschien al wel een jaar er tussen. Toen kregen, ze waren 
zo slim geworden, toen moesten we, en dat was.  

IV Wie waren slim geworden?  
CV Nou van die moffen, die dat organiseerden.  
 
00:17:00 
[image: 03:25:40.00] 
CV Toen moesten wij komen op een bepaalde plaats, het hoofdbureau van politie 

geloof ik dat, dat was met een honderd man. Het waren er misschien wel 
tweehonderd. We wisten niet waarvoor, dus je wordt opgeroepen om naar het 
hoofdbureau te komen, zo laat daar en daar. Dan vermoed je al, ik was nog met 
een man van de Warmoesstraat, ik deed toen nog dienst aan de Warmoesstraat 
dus, daar ben ik gekomen in juni '42 geloof ik en toen waren we daar en toen 
bleek we moesten mensen oppakken, asociale elementen. Mensen die over straat 
liepen in een bepaalde leeftijd hadden, boven de 16 jaar tot bijvoorbeeld de 50ste 
die moesten we oppakken en naar het bureau brengen.  

IV Waarom?  
CV Dat weet ik niet, dat wist ik niet. Dat ging niet over Joden hoor toen.  
 
00:18:01 
[image: 03:26:38.16] 
IV Een algemene opruiming? 
CV Men wilde van die asociale elementen af. Weet je, ze zeiden wij doen dat netjes in 

een democratie doe je dat natuurlijk iets wat anders, als je daar. Maar daar was het 
gewoon hup weghalen en het kamp in en werken.  

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



50 
 

IV Dus de straat op,  
CV Wij werden toen gelost in de buurt van de Warmoesstraat op het, je kon dus niet 

meer waarschuwen, dat zei ik al je kreeg helemaal geen kans, je werd gelijk bij 
elkaar, je mocht niet meer weg. En dan op straat. Die actie werd dan 
gecontroleerd door de, door de Sicherheitsdienst of nee door de Grüne Polizei.  

IV Die ging mee.  
CV Die ging mee. En die controleerde dus,  
 
00:19:00 
[image: 03:27:35.03] 
CV Kan ook zijn dat zij de afzetting gehad hebben hoor, dat weet ik niet. Dat dus 

niemand weg kon uit die buurt, waar wij dat dus moesten gaan don.  
IV De buurt werd afgezet.  
CV Ja de buurt, in de buurt van de Warmoesstraat, Bloedstraat, Koestraat die straten. 

Daar was de zaak afgezet, want daar waren ook een heleboel zwarte handelaren 
dat weet ik nog, dat schiet me te binnen. Daar was een levendige zwarte handel en 
die wilden ze allemaal gelijk mee pikken natuurlijk. En een beetje ruim, dat 
moesten we dus doen. Ik had gelukkig een goede maat bij me. Dus we hebben 
helemaal niemand aangetroffen.  

IV Daar moest je geluk mee hebben?  
CV Daar moest je geluk mee hebben.  
IV Met een maat.  
CV En ook daar moesten we weer een rapport over inleveren. Ja natuurlijk, ja dan 

komt er wat anders kijken natuurlijk hè. Dus je moet inventief zijn. Je kunt 
plotseling ook ziek worden, zodat je naar het ziekenhuis moest hebben we ook 
meer malen gedaan in de oorlog.  

IV Dus de Duitsers verzorgde de afzetting.  
 
00:20:00 
[image: 03:28:33.02] 
CV Ja,  
IV Nederlandse politie de actie zelf.  
CV Dat was dus ik denk, maar dat weet ik niet zeker, kan ook, maar ik kan me niet 

herinneren dat ze ooit een razzia hebben gehouden op homoseksuelen, dat geloof 
ik niet. Dat heb ik nooit, dat moeten de zwarthandelaren geweest zijn. Dat moet 
wel want Dahmen von Buchholz [Rudolf Wilhelm Dahmen von Buchholz]  wel 
eens van gehoord, Dahmen von Buchholz was hoofd Joodse zaken, hoofd Joodse 
zaken in Amsterdam. 

IV Een Jodenjager?  
CV Ja een Jodenjager. Die kwam toen het vak leren aan de Warmoesstraat, waar ik 

toen dienst deed bij de Recherche.  
IV Kwam u hem daar tegen?  
CV Daar kwam ik hem tegen ja. Daar kwam ik hem tegen. Het schiet mij te binnen 

dus moeten we het maar meteen afwikkelen hè. We waren een week te voren, 
waren we bij de baas geroepen. Dat was Voordewind zat dat toen nog.  
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00:21:00 
[image: 03:29:39.02] 
 
CV En die zegt ja het spijt me maar ik krijg zo'n etterbak, krijg ik hier aan het bureau 

ik had geprobeerd om hem niet te krijgen, maar ik zit er aan vast. Maar jongens 
kijk uit. Want dat is, die gaat het bureau Joodse zaken oprichten. Zo heeft hij mij 
ook gevraagd, ik was toen hulp rechercheur toen, dus deed gewoon in de kamer 
en de rechercheurs deden dienst hè. En Dahmen von Buchholz dat was een 
inderdaad een waardeloze vent, had ook totaal niks in zijn mars, behalve dan een 
aantal hele nare dingen.  

IV Zoals?  
CV Dat begon al, hoe heet die Vingerhoed. Rechercheur Vingerhoed hij is later naar 

Neuengamme afgevoerd en daar is die aan de gevolgen van het kamp overleden. 
Maar hoe heet het Vingerhoed die zit met een verdachte een Jood, dat was niks 
bijzonders in de Warmoesstraat. Want daar woonden veel Joden.  

 
00:22:00 
[image: 03:30:27.24] 
CV In alle lagen van de bevolking heb je dat er misdrijven gepleegd worden, dus dat 

was totaal niks bijzonders. En dan gaat hij, daar was ik bij, dan gaat ie bij 
Vingerhoed die daar de verdachten zit te horen en hij hoort dat, dat een Jood, of 
hij zag het dat het een Jood was, want hij had een ster op gehad natuurlijk. En dan 
gaat hij zonder enige, gaat hij zonder enige overgang, gaat hij daar die Jood zitten 
uitschelden zeg. Dat was gewoon, wij waren er gewoon stil van hè.  

IV Stil 
CV En goed dat is uitgeraasd en die Jood wordt gewoon naar zijn cel gebracht, denk 

ik. Misschien hebben ze hem wel laten gaan hoor, dat er ook niks in zat. Maar 
toen is Vingerhoed, die is zich gaan beklagen bij Voordewind. Die zegt ja jongen 
ik kan daar niks tegen doen. Ik kan er niks tegen, ik moet, maar die man die is 
voor pakweg een week of drie vier hier dus dat moeten we maar door zien te 
komen.  

 
00:23:05 
[image: 03:31:30.14] 
CV Dat was dus Dahmen von Buchholz. En die ging dus, toen ging die met een ander 

ging die mee. Toen moest er een huiszoeking gedaan worden bij zo'n zwarte 
handelaar. En dan ging hij mee en wat deed die. Dan gingen ze met een grote 
politieauto daar naar toe, want dan hadden ze gehoord daar is een heleboel. Daar 
hadden ze wat gevonden en dan hadden ze gebeld voor een auto natuurlijk. En hij 
ging dan mee en toen hebben ze alles ingeladen aan levensmiddelen, nou het was 
een vrachtauto vol hè en toen kwam hij aan het bureau. En toen heeft hij de 
mensen die hebben meegeholpen hadden en aan het bureau waren, daar heeft hij 
gewoon de boel onder verdeeld. Hij zei hier nemen jullie maar dit en jullie maar 
dat, dat deelde die gewoon uit.  

 
00:24:00 
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[image: 03:32:23.12] 
CV Dat Dahmen von Buchholz. 
IV Werd ook aangepakt? Het werd ook aangepakt? 
CV Ja, dat werd wel aangepakt. Ja ik heb niks aangepakt hoor, want ik hou daar niet 

van dit soort zaken. Ik ben, niet dat ik zo'n brave Hendrik ben, maar zo ben ik niet 
groot gebracht om uiteindelijk als het niet over Joden ging, dan is het gewoon iets 
pakken, denk maar aan die lucifertjes, dat niet van jou is.  

IV Die, ik heb het niet eens over de deportaties of over het ophalen, maar de politie 
moest natuurlijk al,  

CV Vanaf het begin af aan,  
IV Vanaf het begin af aan wat?  
CV Nou natuurlijk ophalen als er een bericht kwam uit Middelburg, wij zoeken die en 

die en die zit in Amsterdam en die is daar en daar die moest je ophalen.  
 
00:25:02 
[image: 03:33:22.21] 
IV Dan moest u mee?  
CV Dat moest ik mee, dus die medewerking die werd altijd verleend, voor de oorlog, 

tijdens de oorlog, na de oorlog altijd, dat heb je altijd.  
IV Ook met Joden? 
CV Ook. En er waren ook een hele boel mensen, vooral toen die Joden maatregelen 

kwam. Die gingen telefoneren die zeiden meneer hiernaast wonen Joden. Dan 
kwam dat binnen bij de wachtcommandant en de wachtcommandant moest 
aanwijzen wie daar naar toe moest, om ze op te halen.  

IV Dus u zat dan koffie te drinken en de wachtcommandant komt binnen, kunt u eens 
vertellen hoe dat ging?  

CV Nou dat, dat weet ik niet. Maar zo ging het dat weet ik wel. Dan werd er gebeld, 
ik weet het ook uit de rapporten natuurlijk, want ik heb stapels rapporten daarvan 
gehad. Een groot deel is er van naar dinges gegaan Loe de Jong, die heeft het hier 
bij mij thuis opgehaald toen ik weg ging bij de politie in '61.  

 
00:26:05 
[image: 03:34:23.12] 
IV Historicus.  
CV En dinges hoe heet hij ook alweer, Ben Seys heeft daar weer een koffer vol 

materiaal van meegenomen van mij destijds.  
IV Dus de wachtcommandant kreeg,  
CV Bij de wachtcommandant wordt gebeld dat staat dan in zo'n rapport en die heb ik 

later verzameld in '46, want toen heb ik een heleboel problemen gehad. Toen heb 
ik dus een persconferentie gehouden met Pieter toen destijds nog en diversen 
anderen. Ook een paar van onze groep die toen nog leefde. Toen moest ik, ik had 
dus een persconferentie gehouden dat de Amsterdamse politie al die 
Jodenophalers, dat die weer terugkwamen bij de politie.  

 
00:27:00 
[image: 03:35:16.02] 
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CV Dat ik, dat ik daar niet mee akkoord kon gaan.  
IV Na de oorlog?  
CV Na de oorlog, dus toen hebben ze mij Kaasjager was dat toen, die wilde me daar 

toen voor straffen. En ik zeg ik wil graag de straf ondergaan die u mij denkt te 
kunnen opleggen. Maar ik was toen al, agent van politie, ik was intussen al 
gedegradeerd. Omdat ik in de oorlog was ik hulprechercheur en rechercheur 
geworden, dus het eerste wat ze deden, toen ik weer terugkwam op 5 mei (lacht) 
mij toen melden, toen was ik geen rechercheur meer. Maar goed dat is een heel 
ander verhaal.  

IV Maar de wachtcommandant,  
CV Dus de wachtcommandant die werd gebeld, daar en daar en die had mensen 

daarvoor, nu ook, mensen ter beschikking. Dus die kregen opdracht om te halen 
en daar kwamen die jongens ook mee naar huis. En dan gingen ze de cel in en dan 
werden ze opgehaald door de SD en dan via Dahmen von Buchholz gingen ze 
naar Westerbork en via Westerbork naar Auschwitz of een ander kamp.  

 
00:28:04 
[image: 03:36:17.14] 
CV En dat is honderden malen gebeurd.  
IV Mannen, vrouwen, kinderen?  
CV Alles. (...) Speelde geen rol.  
IV Baby's?  
CV Weet ik niet. Die nemen ze natuurlijk niet op het politiebureau.  
IV Dus families kwamen binnen?  
CV Families ja, waren dus. Maar als er natuurlijk baby's bij, ergens onder gedoken 

zaten dan gingen die mee hoor, die haalden ze ook op.  
IV U moest ook mee? 
CV Wie 
IV U moest ook mee? 
CV Ik, nee ik heb nooit opdracht gehad.  
IV Dat was een gelukje.  
CV Zo wil ik het niet noemen. Want er zijn natuurlijk toch tal van, van collega's 

geweest die hebben geholpen. Ik heb het nog niet over de Schalkhaar hoor, die 
hadden dus, daar heb ik het helemaal niet over.  

IV Dat is de hulppolitie.  
CV  Ik heb het gewoon over de reguliere politie die dus binnengekomen waren via 

hun, enzovoorts.  
 
00:29:08 
[image: 03:37:18.09] 
IV U zag, als ik het zo mag samenvatten. Rechtschapen collega's in eens dingen 

doen, waar u verwonderd tegen aan keek.  
CV En nog. 
IV Kunt u een voorbeeld geven van die verandering? 
CV Ja, maar ik ben wijzer dan toen natuurlijk ook. Het is wel zo, dan wordt je 

aangewezen. Wat doe je dan? Wat doe je dan als je aangewezen wordt? De keuze 
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ja ik ga niet, ja maar zo makkelijk kom je er niet af. Kost je minimaal, minimaal 
je baan. Minimaal. En dan kreeg je geen werk en dan moest je naar Duitsland. 
Dus het is makkelijk om nu natuurlijk te zeggen, nou ja goed. Maar er kwam nog 
wat anders bij en ik heb het zelf ook gehad.  

 
00:30:00 
[image: 03:38:09.01] 
CV Dat moet je van te voren bedenken wat dat kun je niet tijdens de rit. Toen ik in het 

verzet was, wist ik 's ochtends niet of ik 's avonds nog zou leven. Dat wist je niet. 
Of dat je nog dat je gepakt werd die dag. Als je als politieman dan zou hebben 
weten te ontsnappen, dan haalden ze je vader en je moeder van huis, je broers en 
je zusters. Die haalden ze van huis.  

IV Heeft u daar voorbeelden van dat, dat gebeurde?  
CV Goh talloze malen is dat gebeurd, talloze malen. In verordeningen staat vast dat, 

dat zou gebeuren ook. Dus je wist dat.  
IV Want er zijn altijd twee dingen, ik vraag dat.  
CV Scherp vragen hoor daar houd ik van. Maar ik ben ook scherp.  
IV Ik merk het.  
CV (Lacht)  
IV Er is namelijk soms verschil tussen het dreigement dat geuit werd en of het 

werkelijk werd uitgevoerd.  
 
00:31:06 
[image: 03:39:12.01] 
CV Nee, werkelijk.  
IV Wat heeft u zien gebeuren?  
CV Pak hoe heet die, ik kwam hem gisteren toevallig tegen in een brief die ik las. Euh 

nou dat komt dan wel, maar die jongen die hebben ze gemarteld en alles gedaan 
en hebben zijn broers en zusters hebben ze gepakt allemaal.  

IV Vanwege wat?  
CV Nou hij zat in het verzet. Ik weet niet, hij zat in een of andere, ja ik weet niet of 

hij in een dinges commando zat, dat weet ik niet. Maar een aardig geval, of hij 
was misschien met een, geloof dat hij in de zaak Joure ook zat. En die Joure zaak 
een beruchte zaak waar de Amsterdamse politie, geen SD'ers daar verzetsmensen 
hebben opgepakt en de baas daarvan van die hele zaak die is na de is die 
Koninklijk onderscheiden.  

 
00:32:05 
[image: 03:40:08.18] 
CV Hij heeft eerst bericht gehad dat hij nooit meer promotie mocht maken, hij had 

nog een oom en die was minister geloof ik. Dat is dan later verdwenen, later is hij 
hoofd van de recherche geworden in Amsterdam. En toen heeft hij een 
Koninklijke onderscheiden gehad. En toen ik die persconferentie hield in 1946 dat 
een heleboel stof heeft doen opwaaien en gemeenteraden en in de kamer ook en 
toen heb ik speciaal opdracht gehad van het Ministerie van Justitie, Kaasjager 
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dan, dat ik moest waarmaken wat ik dan in die persconferentie had gesteld. Nou 
dat heb ik gedaan hoor, dat hebben ze geweten.  

IV Die persconferentie was over agenten die fout waren.  
CV En die persconferentie ging over die foute mensen toen. Ja?  
IV Werd niet gewaardeerd?  
CV Nee, dat is nu nog steeds (lacht).  
 
00:33:02 
[image: 03:41:03.18]  
IV  Nog even terug naar de oorlog, zag u om u heen,  
CV  Wacht even nu ben ik dat stuk kwijt, wat was dat ook al weer? Eh ja. Oja nu weet 

ik het weer. In de oorlog toen ik niet meer wist hoe dat zou aflopen, wist ik dat ik 
wel mijn hele familie in de waagschaal stelde. Dat is hard.  

IV  Hoe zwaar want het, daar ben ik nog wel benieuwd naar, hoe zwaar was het 
gevaar om een weigerende agent?  

CV  Niks, in dien zin. Als je, je plicht verzaakte, als je, je plicht verzaakte, als je dus 
niet domweg de bevelen opvolgde  

 
00:34:01 
[image: 03:41:59.21] 
CV  en je was zelf niet fout in de Duitse ogen dan, ja dan werd je toch minimaal werd 

je ontslagen. Was het zo dat je dus dingen deed die gewoon niet mochten. Dan 
zijn er duizenden dingen op te noemen in een oorlog natuurlijk hè. Al is het maar 
dat je boodschappen doet voor Joden.  

IV  Laat ik het zo vragen, als de wachtcommandant binnen kwam bij de agenten.  
CV  In de wachtkamer.  
IV  In de wachtkamer,  
CV Ja in de wachtkamer 
IV  met de opdracht om een (1) of andere Joodse familie op te halen. Was er onder 

het politiepersoneel dan iemand die zei.  
CV  Dat kwam niet voor, dat zei ik al ik was u al voor. Dat kwam niet voor.  
IV Wat kwam niet voor?  
CV Dat er dan iemand weigerde. Ik heb het nooit meegemaakt. Ik heb meerdere 

malen in de wachtkamer gezeten.  
 
00:35:00 
[image: 03:42:56.18] 
CV Maar dat kwam niet voor. Ik zou het ook niet verwacht hebben eerlijk gezegd. 

Eens deels, eens deels. Omdat het nog in het begin was, in een verder stadium 
toen werden die agenten daar al niet meer voor gevraagd omdat ze onbetrouwbaar 
waren, omdat ze er onderuit konden komen op een eerlijke manier. Als ik het zo 
mag zeggen, dan deden ze nog wat. Er is ook een enkeling die heeft wel geholpen. 
Een enkeling. Maar daarvoor hebben ze juist die politie toen (maakt afschuivend 
gebaar) Schalkaar voor dit werk allemaal gebruikt.  

IV Hoe kwamen die gewone politieagenten, die rechtschapen mannen. Hoe kwamen 
die,  
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CV Er zat ook tuig tussen hoor. Maar goed, anders zou u misschien denken dat het 
rechtschapen tussen haakjes was maar u mag gerust zeggen rechtschapen mensen 
ja.  

 
00:36:00 
[image: 03:43:54.08] 
IV Ik neem even een gewone rechtdoor zee agent. Ik ben wel eens benieuwd hoe 

kwamen die daar uit wetende wat er met die Joodse families kon gebeuren.  
CV Ja nou dat zal ik vertellen. Die mensen hebben tot hun en ik ken ze, ik heb, een 

heleboel vrienden van mij, die ik dus beter ken dan dat ik jullie ken bewijze van 
spreken. Maar mensen, rechtschapen mensen mag ik dat toch wel noemen. En 
daar is nooit is daar aandacht aan besteed. Maar ik weet het, ik keur het niet goed. 
Laten we teruggaan. In '46 met die persconferentie toen heb ik dus een plan 
opgesteld, wat ze daar mee moesten doen, met die mensen. En mijn plan, die was 
dus om die honderden mensen, let op het aantal, op die honderden mensen die dus 
Joden hadden opgehaald, terwijl ze juist faliekant tegen de bezetters waren.  

 
00:37:02 
[image: 03:44:53.11] 
CV Ja, dat die mensen, die hebben tot hun dood toe die zware last moeten blijven 

dragen en dragen ze nog, er zijn er nog die dat tot hun dood toe moeten dragen. 
En ik heb toen al gezegd, ik eis dat er, ik zat zelf in de zuiveringscommissie 
gemeentepersoneel en mijn vrouw zat in een andere commissie 
gemeentepersoneel. En toen, stelden wij ook er moest een zuivering komen bij de 
politie. De politie is namelijk nooit gezuiverd in Nederland in Irak ook niet denk 
ik. Maar de politie is nooit gezuiverd, zij hebben gewoon handje klap gezegd 'nou 
dat doen we zus, dat doen we zo.' Een man die,  

 
00:38:01 
[image: 03:45:50.13] 
CV die omwille van mij, een commissaris, die omwille van mij een brief had 

gekregen in '44, omdat hij mij wou signaleren. Terwijl Voordewind die wou mij 
niet signaleren, maar toen die gepakt was en in gijzeling ging, toen werd hij de 
baas en die wist wat ik deed. Maar die was zeer civiel tegen dinges ook 
Voordewind, tegenover Voordewind. Maar die wist wel zo'n beetje wat ik deed en 
die wist ook van Voordewind, dat hij mij niet signaleerde. En diezelfde man, toen 
Voordewind opgepakt was heeft die dezelfde dag mij laten weten dat als ik mij 
niet aanstaande maandag melde,  

 
00:39:01 
[image: 03:46:47.23] 
CV dan zou hij mij signaleren bij de Duitsers. Ja? Waarop wij en de groep dat hebben 

besproken en wij hem via de raad van verzet een brief hebben doen toekomen, ik 
heb de kopie hier nog in huis. Waarin stond dat hij geliquideerd zou worden als 
hij mij zou signaleren.  

IV Hielp dat?  
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CV De brief was zodanig gesteld dat hij niet kon weten, wel vermoeden dat het van 
mij kwam. Maar hij voerde wel alle opdrachten uit tot en met de mensen van de 
bevolkingsregister in brand hebben gestoken die heeft hij helpen arresteren. En na 
de oorlog heb ik nog met hem samengewerkt, want hij is bij de politie gebleven.  

 
00:40:01 
[image: 03:47:45.23] 
CV  En hij heeft voortreffelijk werk gedaan, want het was een voortreffelijke 

politieman eerste klas. Een manco wat ze in de ambtenarij, inderdaad een manco 
noemen als je, je daar niet aan houdt. Namelijk dat hij de opdrachten uitvoerde die 
hij van hogerhand heeft gekregen en heeft ze dus verder niet gelegen laten liggen 
aan, dus bevel is bevel.  

IV Wat ik daarnet bedoelde precies. Die agenten die, die opdracht kregen, de 
collega's die kent u van dichtbij,  

CV Ja zeker natuurlijk. Ja alleen die 230 al.  
IV Die mensen die gaan Joodse families ophalen, weten dat is altijd discutabel in 

hoeverre wisten,  
 
00:41:03 
[image: 03:48:44.19] 
CV Nee kijk men wist wel natuurlijk dat, dat fout zat. Als je voor een moord gepakt 

wordt bewijze van spreken dan weet je ik heb die moord gepleegd, dat is nou 
eenmaal. Maar zij wisten natuurlijk, zij wisten natuurlijk wel dat er iets niet in 
orde was, maar waar, het was wel heel ernstig laat ik het zo zeggen.  

IV Hoe kwamen die agenten, hoe verklaarden ze dat voor zich zelf?  
CV Dat kunnen ze niet verklaren, dat zijn stakkers.  
IV Maar wat zeiden ze onder elkaar, als wij het niet doen dan, 
CV Niks. Niks dan hebben ze een argument natuurlijk. Ik heb toen wel gesteld, we 

moeten die mensen, moeten we voor een zuiveringscommissie brengen. En naar 
dezelfde commissaris die had die zuivering in handen.  

 
00:42:04 
[image: 03:49:43.16] 
CV Oftewel samen met de vakorganisaties. Die er ook geen flikker aan gedaan 

hebben, neemt u me niet kwalijk maar goed. En ja er werd bij de politie niet 
gezuiverd. Dus de meest slechte mensen en de mensen waar ze een hekel aan 
hadden, die hebben ze geloodst. Maar die jongens en ik heb het, die jongens die 
dat gedaan hebben die waren niet klaar, die hebben wat mee naar huis genomen. 
Want ze hun leven niet meer kwijtgeraakt zijn. En ik heb ook gezegd, die mensen 
die moeten ter verantwoording worden geroepen. Om een enkele reden je mag die 
mensen tot hun dood niet met schuldgevoelens laten lopen. Dat mag je niet. Ten 
tweede, dat was punt een.  

IV Waarom niet?  
CV Dat is verschrikkelijk als je later hoort dat de mensen die je opgehaald hebt 

vergast zijn. Daar kom je toch niet meer te boven?  
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00:43:02 
[image: 03:50:39.11] 
CV We hebben het over, wat is het woord ook alweer?  
IV Rechtschapen. 
CV Juist rechtschapen, we hebben het over rechtschapen mensen. En daar heb ik het 

over, over die gevallen die er bewijze van spreken geweest zijn. 
IV U heeft medelijden met ze (slecht verstaanbaar) 
CV Ja, maar (stampt met voet op de grond) ik moet een goed korps uit de grond 

stampen. We moeten de slechte naam die de Amsterdamse politie terecht van de 
bevolking gekregen hebben, die moeten we goed afwikkelen. En we halen die 
mensen allemaal voor de hoe heet het, voor de, voor de euhm hoe heet het, de 
commissies, ik kan niet op de naam komen.  

IV Zuiveringscommissies.  
CV De zuiveringscommissies en we zeggen, moet je luisteren je hebt toen dat en dat 

gedaan, die mensen zijn allemaal vergast.  
 
00:44:02 
[image: 03:51:37.02] 
CV Als je nou, we gaan, naar gelang de zwaarte, naar gelang de zwaarte natuurlijk. 

De minste zal een berisping krijgen daarboven kun je zeggen, ontslag of 
vermindering van salaris enzovoorts. (klapt op tafel) Maar, of uitleveren aan het 
bijzonder gerechtshoven, kan ook. Maar je moet ze berechten, dan doen die 
mensen boete. En je kunt daarmee van die mensen eisen dat ze zich honderd 
procent instellen om hun verdere leven bij de politie datgene te doen, waarvoor 
we politie hebben in dit land.  

IV Ik begrijp het, wat ik me afvraag is, als die wachtcommandant binnenkomt in de 
wachtkamer,  

CV Ja.  
 
00:45:02 
[image: 03:52:34.06] 
IV als de Joodse families opgehaald worden door Nederlandse agenten. Is dan binnen 

Amsterdamse politiekorps, binnen de wachtkamer zelf, al eens het woord 
gaskamer gevallen?  

CV Nee, nooit.  
IV Met andere woorden weet men wat de consequenties waren?  
CV Nooit. Ik ook niet. En ik natuurlijk je hoorde wel eens wat over de radio. 

Natuurlijk, ik heb altijd radio gevolgd, bewijze van spreken hè.  
CV Wat hoorde u dan?  
IV Berichten over de oorlog enzovoorts en ik heb ook wel eens wat gehoord, nou ja 

over, over gruwelen. Maar ja dan zeiden we dat is propaganda. Een voorbeeld, 
mijn schoonvader.  

IV Op welke radio hoorde u dat?  
CV Radio Oranje natuurlijk. Mijn schoonvader zat vanaf ver voor de oorlog in de 

dertiger jaren, begin dertiger jaren, zat hij in het vluchtelingenhulp Duitse Joden.  
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00:46:05 
[image: 03:53:34.15] 
CV Vluchtelingenhulp, daar had hij ook een heleboel van gehoord. Ze zaten in het 

weeshuis waar ook een tal van ontheemden terecht waren gekomen, daar zat hij 
ook in als bestuurder. Die man die wordt opgepakt, heeft een tijd in een hoe heet 
het gezeten, in de Schaffelaar en in Barneveld en later in Westerbork en het huis 
van bewaring, Westerbork Auschwitz. Ja? Een man die ontzettend, een hele 
bekende, een van de bekendste advocaten hier in Nederland die heel veel wist en 
heel veel gedaan en gehoord heeft, die komt in Auschwitz en stapt uit de trein (...) 
en daar worden de mensen bekend, die gaat die kant heen en die gaat die kant 
heen. Mijn schoonvader die was een strafgeval die mocht helaas niet vergast 
worden. Die kwam in die andere rij, en die zegt waar gaan die (wijst) mensen 
allemaal naar toe?  

 
00:47:00 
[image: 03:47:00.23] 
 
CV Die man die wist het helemaal niet. Toen zeiden ze, zie je die schoorsteen daar? 

(Wijst) Vanavond zijn ze er allemaal uit. En hij kon het niet geloven. Ik weet het 
van hem zelf. Hij heeft op verzoek van Elsevier encyclopedie heeft die dus een 
verhaal geschreven wat niet meer mocht zijn dan vijfhonderd, want de mensen die 
wilde dat liever niet. Dat het zo erg was, dus het moest maar in vijfhonderd 
woorden. En dat Hiltermann die daar toen zat ik heb die brief ook nog wel boven 
liggen natuurlijk. En die heeft hij even een beetje neutraal geschreven over het 
kamp Auschwitz wat er gebeurde of wat er gebeurd was. Mijn schoonvader was 
ook nog, hoe heet het, vertegenwoordiger van de Nederlandse regering want hij 
kende Gerbrandy [minister-president] persoonlijk, omdat hij daar mee in een 
commissie had gezeten, zodoende hebben we ook wel eens een keer post gehad, 
van Gebrandy. Ik wil maar zeggen, die wist het niet! 

 
00:48:09 
[image: 03:55:33.18] 
CV Dat wil niet zeggen dat hij het had kunnen weten, dat als hij zijn verstand had 

gebruikt. Als hij de signalen, die er geweest waren had opgepikt. Maar een mens 
denkt het zal zo erg wel niet wezen. Maar dat het natuurlijk, nee ik kan en mijn 
vrouw even zo min, we wisten wel van verschrikkingen van kampen enzovoorts 
en toen van Mauthausen, maar dat was een hele andere zaak want hier ging het 
om vrouwen en kinderen die maar gewoon weggehaald werden de hele dorpen, 
steden overal in het hele land. Maar ik heb hier het stuk nog liggen, wat stond er 
in het stuk wat mijn schoonvader haalde bij het hoe heet het, bij Aus der Fünten 
hier in de straat.  

 
00:49:07 
[image: 03:56:29.18] 
 
CV Vrijgesteld van werkzaamheden in het buitenland.  
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IV Wat zeiden de agenten tegen elkaar in de wachtkamer dat er zou gebeuren met die 
Joodse families?   

CV Heb ik nooit gehoord. Heb ik nooit gehoord, er werd wel eens van zo die zullen 
het wel niet braaf hebben of die zullen ze wel te pakken nemen, maar van een. Ik 
weet wel ik heb eens een keer of het nu na de oorlog was of in de oorlog dat weet 
ik niet, maar toen gelezen dat ze geëxperimenteerd hebben met auto's, met gas. 
Maar dat is van na de oorlog.  

IV Want opnieuw. In de oorlog zelf, op het moment zelf in de wachtkamer, wat 
weten die agenten, dat probeer ik te vinden over het lot van die Joodse families?  

 
00:50:02 
[image: 03:57:22.04] 
IV Ik weet, ik meen te weten dat, dat het woord werkkampen is gevallen.  
CV Ja, werkkampen ja.  
IV Als daar vrouwen en kleine kinderen worden opgehaald.  
CV Ja, dat was de vraag hè, wat moeten die vrouwen daar werken en wat moeten die 

kinderen daar werken, wat moeten die oude van dagen daar werken, dat begreep 
je al niet.  

IV En kwam daar op een antwoord?  
CV  Daar kwam geen antwoord op en ik denk dat, dat voor een deel ook zit in de, in 

het wegduwen ervan. Het weg duwen ervan (maakt wegduwende gebaren) het 
niet willen weten. Dat kan. Maar ik heb het echt niet geweten en mijn vrouw ook 
niet. En mijn schoonmoeder zei 'mijn man komt terug', maar ze wist niet dat hij in 
Auschwitz zat, 'maar man komt terug'. Maar dat heeft natuurlijk zoveel, zelfs 
Gemmeker de commandant van Westerbork,  

 
00:51:03 
[image: 03:58:21.13] 
CV  en zijn proces, zijn proces heb ik hier ook. Want mijn schoonvader heeft daar ook 

nog getuigd tegen hem.  
Maar Gemmeker heeft beweerd, dat geloof ik niet, heeft beweerd dat hij totaal 
niet wist wat er met de Joden gebeurde. En ze hebben hem geloofd hier onze 
Nederlandse rechters.  

IV  Ook geen verklaring voor het feit dat vrouwen en kleine kinderen naar die 
kampen werden gestuurd.  

CV  Nee, nee.  
IV  Was dat ook een manier ook voor de Amsterdamse politieagent om hun eigen 

schuldgevoel,  
CV  Dan moet ik weer scheiden en anderen die kunnen dat niet scheiden. Die hebben 

de uitkomsten gehoord, hebben geweten dat ze iets deden wat niet goed was, door 
die mensen op te halen. Hebben niet, konden geen, ja het waren geen helden, dat 
hadden ze ook niet hoeven zijn maar dat zijn die mensen die geholpen hebben ook 
niet.  

 
00:52:01 
[image: 03:59:16.21] 
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CV Maar hebben niet de kracht op kunnen brengen om zoiets te weigeren. Want als je 
Joden moest ophalen en je deed het dan niet, nou daar zijn er maar een paar 
geweest geloof ik, Van Haren (?) een inspecteur de enige geloof ik. Ja en die heeft 
er ook verder geen, dat is dan het geluk die heeft er dan verder geen nadelige 
gevolgen van gehad. In het begin had met zeker kunnen weigeren, die zei dat doe 
ik niet, die is ontslag geweest. Later is dat pas opgekomen dat, toen werd het een 
zwaar misdrijf. Het is gradueel hè.  

IV  Maar ook toen het nog niet een zwaar misdrijf was, maar slechts ontslag kon 
volgen, kent u geen enkel geval van iemand die weigerde om Joden op te halen.  

CV  Nee, ik ken, ik ken niemand die weigerde nee. Ik ken niemand.  
IV  En als u een getal noemt, hoeveel mensen kent u die er mee akkoord gingen? Om 

het even compleet te maken. Waren het er vijf, tien? 
 
00:53:03 
[image: 03:00:15.22] 
CV  Akkoord niemand, van de groep die ik bedoel.  
IV  Nou ja iedereen werkte mee, dus dat zijn honderden.  
CV Euh,  
IV Iedereen? 
CV Misschien te hard voor misschien die paar die dan het niet gedaan hebben, dat is 

misschien te hard.  
IV In percentage? 
CV Tja helaas, hetzelfde percentage van de Nederlandse bevolking die niet bij de 

Nederlandse bevolking werkzaam was.  
IV Bent u, dat is natuurlijk fascinerend, u bent vanaf ongeveer de Februaristaking 

deel gaan nemen aan het verzetswerk begrijp ik.  
CV Nee, nee je neemt niet deel aan het verzet, dat komt naar je toe.  
 
00:54:01 
[image: 03:01:12.04] 
CV Dat hebben ze vaker gevraagd natuurlijk, maar je zegt niet ik ga in het verzet. 

Waar moet je dan naar toe? Je gaat toch niet vragen, zeg hè, je weet toch niet 
waar je zijn moet? Het komt naar je toe, het komt in de vorm in de vorm van toen 
ze persoonsbewijzen gingen uitgeven dat was toen de Vlught, er waren mensen 
die gingen ze toen gappen. En die werden veranderd en dan. Maar ja je moest een 
persoonsbewijs hebben en dan moest je verplicht voor een ander persoonsbewijs 
moest je naar de politie aangifte doen. Dat je een persoonsbewijs kwijtgeraakt 
bent. Dan moet je verhoord worden, hoe bent u het kwijt geraakt? Waar, 
wanneer? Maar, je kunt natuurlijk beduidelijk eenvoudig de niet over praten, ja je 
doet gewoon dat begint met, ja goed je komt aangifte doen ja goed dan is het 
klaar, terwijl je weet dat het anders ligt.  

 
00:55:02 
[image: 03:02:10.20] 
CV Je geeft toch een bewijs af, dat ze aangifte hebben gedaan, dat hun hoe heet het 

gestolen is. Die Duitsers nemen aan dat als ze bij de politie geweest zijn dat ze 
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verhoord zijn enzo dat het goed zit. Nah dan ben je aan het beginnen, beetje in de 
distributiebescheiden, ja dan komt er eens iemand vragen, er is iemand 
gearresteerd weet je ook waarvoor, weet je ook waar die zit, wat hij doet?  

IV En zo heel voorzichtig 
CV En zo heel voorzichtig, zo ga je er in, zo ga je er in. En en dat begint dat met zoals 

ik zei dat register. Dat radioboek, dat register. Die begint, het begint heel nietig.  
IV Dus je kunt bijna zeggen, als ik het even mag samenvatten. Dat het fout raken 

geleidelijk gebeurde,  
CV Dat gaat geleidelijk. 
IV evenzo 
CV Ik heb het over die groep hoor, ik heb het over die groep! (Luid) Letwel.  
 
00:56:04 
[image: 03:03:09.23] 
IV Evenwel het omgekeerde, het 'goed raken' tussen aanhalingstekens, dus het deel 

nemen aan het verzet was ook maar een geleidelijk proces?  
CV Ja zeker 
IV Sluipende wijs.  
CV Ja sluipende wijs.  
IV Op een zeker moment was u deel en dat is het fascinerende van beiden kampen, u 

bent aan de ene kant een onderdeel van het verzet en aan de andere kant, moet u 
zijn of speelt u overdag zullen we maar zeggen een tussen aanhalingstekens 
'loyaal', hoe, kunt u eens uitleggen hoe? 

IV Ja dat kan ik heel makkelijk. Je moet natuurlijk vindingrijk zijn, je moet proberen 
om datgene wat je geleerd hebt, dus je normen en waarden om die deels in 
bepaalde situaties niet meer toe te passen.  

 
00:57:01 
[image: 03:04:04.13] 
CV Klein voorbeeld. Gerrit van der Veen waar ik mee samen gewerkt heb, die was 

zijn fiets kwijt toen heb ik er gewoon een achterover gedrukt uit de kelder van het 
politiebureau.  

IV Gerrit Jan van der Veen een van de beroemde verzetstrijders 
CV Ik zeg (...?) voor de verjaardag.  
IV U wist wie hij was? 
CV Wie? 
IV U wist wie Gerrit Jan was?  
CV Ja zeker. Dat zei ik wel, verschillende acties uitgevoerd. Maar, maar dan steel je 

toch, dan steel je een fiets die in beslag genomen is, maar dan zijn er andere 
waarden. Ik noem nu maar een (1) geval op maar er zijn er honderden natuurlijk, 
dingen die. Oorlog coupeerde ook zeggen ze hè?  

IV Noemt u er nog eens een? 
CV (Lacht) Euh liegen en bedriegen valse dingen in een aangifte zetten. (Maakt 

schrijvende bewegingen) 
 
00:58:02 
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[image: 03:05:03.01] 
CV Valse alibi's verzinnen voor mensen, afijn op elk terrein heb je dat. Al vul je maar 

een persoonsbewijs in, vals persoonsbewijs in dat is helemaal vals. Mijn vrouw en 
ik hebben een (1) keer hebben we gehad dat we op een (1) dat tweehonderd en 
vijftig hebben gemaakt. Weet je hoeveel dat, dat er is? Dat je heel veel tijd nodig 
had om er een te vervalsen. Alles wat je aanraakt, dat is in strijd met je normen en 
waarden.  

IV U had via het politiebureau toegang tot bepaalde zaken die het verzet konden 
gebruiken.  

CV Ja tuurlijk, tuurlijk ik heb ook gezorgd dat we die boeken hadden, dus alle 
opsporingsregisters.  

 
00:59:00 
[image: 03:05:59.06] 
CV Ook alle opsporingsregisters van de persoonsbewijzen, als we valse 

persoonsbewijzen maakte dan keken we eerst staat er een gesignaleerde bij die, je 
laat blanco persoonsbewijzen drukken weet je wel, die hebben dan nummers, die 
klokjes hebben we dan weer van Enschede en als je goede bekende hebt overal en 
dan ga je die afdraaien, maar het eerste wat je doet voordat je ze uitgeeft, dan ga 
je even vergelijken met het boek van de persoonsbewijzen. Dan zeg je oh maar 
die nummers zijn gesignaleerd door de SD of door de andere politie, dan weet je 
dat doen ze dat dan doen ze de voedings eh, hoe heet dat ook al weer ik kan niet 
op de naam komen, door een onschuldige instantie laten we ze signaleren maar 
het was voor de SD. Dat kwam ook vaak voor. Nou en dan de persoonsbewijzen 
(...?) die verscheurde je als eerste natuurlijk. Dan kon je daar niet mee tegen de 
lamp lopen. Ja zo je bent, afijn dat ging de hele dag eigenlijk door.  

IV  Maar u moest ongetwijfeld af en toe ook dingen doen waar u niet onderuit kwam. 
 
01:00:03 
[image: 04:06:59.01] 
CV  Nou eh, ow bij de politie?  
IV  Ja 
CV  Ja, ik heb het geluk gehad dat Voordewind die kende mij want ik had al in, toen 

zat ik nog maar net in de Warmoesstraat, toen heb ik een vrachtauto vol met uien 
van Goeree-Overflakkee naar Amsterdam laten brengen en onder het personeel 
laten verdelen, ik had ze voor inkoopsprijs toen kon je moeilijk uien krijgen. En ik 
zei ik kan zo'n een vracht een schip met een schip was dat laten doen een vracht 
laten komen. Moesten ze een kwartje voor een muts betalen ofzo. Maar 
Voordewind die wist wel, die wist van mij wel dat ik verkeerde dingen deed als ik 
het zo mag zeggen. En toen ging hij naar het hoofdbureau en toen, en toen hadden 
ze daar te verdelen een taak om de, euh de radiotoestellen die ingeleverd waren 
toen van de PTT die hadden toen precies met straat, per huisnummer op gegeven 
welke mensen hun, hun radiotoestellen niet hadden ingeleverd.  

 
01:01:06 
[image: 04:07:59.18] 
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CV  Dat is mooi hè en die kreeg de politie toegestuurd via de Sichterheitsdienst van de 
hoe heet het, dat kregen ze toegestuurd van de PTT. En die moest een afdeling bij 
de politie moest dat gaan doen. En die moest dan, ja die moest dat gaan doen.  

IV  Wat moest die gaan doen?  
CV Die moesten naar de Adelaarsweg, we zijn nooit verder gekomen, naar de 

Adelaarsweg noem het (...?) die moest nog een radiotoestel hebben waarom 
hebben ze dat niet ingeleverd? Dat was een misdrijf, een misdrijf hoor! Niet zo 
meer een overtredinkje maar een misdrijf. Als je het niet had ingeleverd en dat 
moest je gaan doen. Over heel Amsterdam.  

IV Dat deed u? 
CV Wat? 
IV Dat moest u ook doen?  
CV Toen zei Voordewind die zei, die zat in die vergadering met die NSB'ers en hij 

was toen hoofd van de recherchedienst ja het is wel geen taak voor de recherche 
maar ja want ze zeiden het is een recherche taak, ja dat vind ik eigenlijk niet, ik 
zeg nou goed dan zal ik het wel nemen.  

 
01:02:08 
[image: 04:08:59.19] 
CV Maar dan moet ik er wel extra mensen voor hebben. Nou hij is overeen gekomen 

dat die extra mensen die zouden ten laste van de geüniformeerde dienst komen, 
want zo werkt dat (lacht). En dan zou hij dat doen, nou toen zei die tegen ons 
Eikema die zat voor de LOAKP (?) ik zat voor andere groepen en die zei 
Voordewind nou dat is jullie zaak, je moet maar kijken wat je daar van kunt 
maken. Nou wij waren gelijk gestemd natuurlijk, Eikema en nou ja toen moesten 
we, we zijn nooit verder gekomen, (...?) we hebben dus briefjes ontworpen, ik heb 
er nog eentje van geloof ik ergens, dat volgens de berichten volgens het 
onderzoek is gebleken dat u uw radiotoestel niet heeft ingeleverd. Dat moet u 
doen, U moet dat doen op zo enzovoorts.  

 
01:03:04 
[image: 04:09:53.04] 

CV (Fluisterend) Maar daar zaten allemaal NSB'ers tussen en andere mensen die 
voor de moffen werkten, snapt u? En die gingen dan bellen. U spreekt met he de 
Luitenant weet ik veel wat en wij zeggen ja we hebben opdracht van de SD, u 
moest u toestel inleveren. 'Ja maar ik moet het zien' afijn dat is een hele rel 
geworden, wij zijn ook op daken `geweest, ja dan ben je een kwajongen natuurlijk 
hè, dan hadden ze antennes en toen was er bericht gekomen die antennes moesten 
weg van de daken. Nou dan gingen wij, dat wisten we wel dat hoorde we dan wel 
en dan gingen we juist bij die NSB'ers en bij Douwe Bakker (lacht) heb ik het ook 
nog gedaan, God die was zo kwaad en die is nog gefusilleerd hier na de oorlog. 
Maar die haalden we dan weg en dan kwamen ze klagen, met het toestel kwamen 
ze nog wel eens. Ja dat hebben we gezien en dan kunt u gaan, moesten ze twee 
keer met dat toestel sjouwen natuurlijk, pesten, het was een beetje kinderachtig 
maar.  
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01:04:02 
[image: 04:10:49.10] 
CV En die groep hadden we ook. Maar er waren er ook wel die kwamen dan en dan 

zeiden collega's op de gang oh dat moet je niet doen joh met die mensen dat is 
helemaal niet nodig. Dus het is wel voorgekomen dat dus mensen die van plan 
waren om hem in te leveren ze toch niet gedaan hebben. Maar toch kregen we 
mensen die wouden hem kwijt die wilde verder die sores niet hebben. En dan 
kregen wij, ik denk dat we zo'n twintig, dertig toestellen in beslag genomen 
hebben en die kwamen en ik zeg je krijgt ze na de oorlog weer terug. Die gaan zo 
de kelder in beslaggenomen goederen in en daar we halen de lamp eruit, want de 
SD had de opdracht gegeven elk, het toestel dat nog intact is dat moet naar de 
Euterpestraat. We hebben nooit een intact toestel gehad. Dat is heel toevallig maar 
dat kun je hebben natuurlijk hè.  

IV Kan gebeuren.  
CV We hebben er nooit een gehad en ik ben na de oorlog ben ik verhoord door de 

recherche (lacht) omdat ik een paar lampen had weggegeven aan iemand, 
toestellen officieel daar ben ik voor gehoord.  

 
01:05:04 
[image: 04:11:48.04] 
IV Na de oorlog? 
CV  Na de oorlog ja. Nou goed dat schiet me dan te binnen.  
IV Die razzia's die werden alsmaar erger, 
CV Ja. 
IV wat kon u daarvan zien vanuit uw positie bij de politie? Of hoe dicht bij kon u het 

zien?  
CV Dat kon je natuurlijk niet zien, want je werk lag daar niet, van mij niet ik heb het 

over mij zelf. Maar ik heb wel een (1) keer meegemaakt dat ik dus thuis was in de 
Vechtstraat woonde toen, en toen was er zo'n razzia en toen gingen ze van huis tot 
deur.  

IV Wie? 
CV SD. SD was dat hè, met Nederlandse SD'ers erbij natuurlijk. Nederlanders die bij 

de dienst Joodse zaken werkten hè en al dit soort lui. Die waren, die waren erbij 
en dan gingen ze overal in huis kijken of je Joden in huis had en dat was een hele 
wijk hoor.  

 
01:06:01 
[image: 04:12:42.23] 
CV En toen ik weet niet hoor maar misschien wel een paar duizend Joden hebben ze 

toen naar de Polderweg overgebracht.  
IV Wat zag u daar van?  
CV Ze kwamen bij mij thuis ook.  
IV Wie?  
CV Euh dat was een, dat was dus iemand van de Landmacht denk ik, want hij had nog 

zo'n Landmacht geweer had hij nog. Ik dacht je bent geen SD, je bent er een (1) 
van het reguliere leger. Maar ze voerden toch allemaal hun opdrachten uit. Ik 
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weet niet, maar de politie was daar natuurlijk wel bij en de Schalkhaar politie was 
daar natuurlijk bij  maar ja daar kende ik niemand van natuurlijk.  

IV Er waren nog steeds Amsterdamse politie agenten bij?  
CV Nou dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik denk het niet omdat die natuurlijk toch 

betrekkelijk, daar hadden ze niet zoveel aan hè die jongens van Schalkhaar die 
waren er voor getraind.  

 
01:07:00 
[image: 04:13:39.21] 
CV Ik heb het nogmaals niet over die groep, want als ik het dan over die groep ga 

hebben kan ik gelijk. Dan moet ik gelijk even erbij zeggen. Die zijn eigenlijk 
gelijk toen Dahmen von Buchholz aan de Warmoesstraat werkte vroeg hij aan mij 
en dat heeft hij aan een heleboel mensen gedaan van de recherche. Van de 
agenten denk ik ook. 'Jonge ik krijg een bureau Joodse zaken, als je met me 
meegaat dan heb je het goed. Goed salaris, ga maar met me mee.' En er zijn er een 
paar van die hebben bij hun baas, niet Voordewind die was toen al weg, gevraagd 
of ze dat zouden doen. En toen zijn er dus een paar, zijn er naar toe gegaan.  

IV Ik heb gelezen meer dan duizend.  
CV Wat meer dan duizend? 
IV Waren het er die zich daar voor opgaven.  
CV Dat kan dat weet ik niet.  
IV Nee, maar ik heb het over bureau Warmoesstraat alleen hè.  
 
01:08:00 
[image: 04:14:37.14] 
 
 
File 4  
 
 
 
 
00:00:00 
 
00:01:00 
[image: 04:15:22.18] 
IV Een (1) ding, 
CV Dat ziet men over het hoofd en dat wil men ook niet. 
IV Een (1) ding ziet men over het hoofd.  
CV En dat is dat een mens een kudde dier is. En daar vind je aan de ene kant een paar 

procent, vijf procent mensen die dus leiders zijn. Of althans de leiding geven en 
daar loopt men dan achteraan. En dan is er ook nog een procent of vijf ja dat doet 
gekke dingen. Die lopen naar de vijand laat ik het zomaar zeggen achterna. Zo zie 
ik het. En die negentig procent als die geen leiding krijgen, dan gaat het fout. En 
als ik nou naar de Amsterdamse politie die heeft niet eens een (1) verzetsgroep 
gehad in de hele oorlog.  

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



67 
 

 
00:02:03 
[image: 04:16:22.22] 
CV En ik vraag me af of die bij de politie elders is geweest. Ik heb er nooit van 

gehoord.  
IV Geen enkele? 
CV Nee. Er waren wel mensen die verzet pleegde, maar ik heb het over verzets, er is 

nog nooit een verzetsgroep binnen de politie, dat is toch normaal. Dat richt je toch 
als eerste op dan kun je toch de meeste kwaad doen, mits je dat natuurlijk koppie 
koppie (wijst naar zijn voorhoofd) doet. Niks. Niks.  

IV Dus u was bij de enkeling.  
CV Toen ik onderdook in '44, toen was er niemand bij het verzet de vingers van een 

(1) hand he. En toen ik terugkwam kon ik niemand meer vinden die er niet bij 
was. 

IV  Na de oorlog? 
 
00:03:01 
[image: 04:17:18.16] 
CV Ja. En ik kwam mij melden bij die commissaris, want mijn vrienden die gingen 

een eigen bureau oprichten, want ik was politieman, bij een of andere 
opsporingsbureau hadden die opgericht, of gingen ze oprichten daar ging ik aan 
meehelpen, ik heb de papieren daarvoor verzorgd via de (...?) en of ik ook kwam. 
En ik zeg nee ik hoor niet hier ik hoor bij de politie en ik ga mijn politietaken 
uitoefenen. Daar wil ik werken. Dat was normaal en ik meld mij 's ochtends om 
half negen bij de opvolger van Voordewind die alle touwen in de handen had he.  

IV Direct na de oorlog?  
CV Direct na de oorlog in de oorlog al. In de oorlog al van die Duitsers ten behoeve 

daarvan en die euh die commissaris die zit daar in zijn kamer, tegenover heb ik 
mijn kamer ben ik jarenlang niet geweest er staan twee mannen bezoek of post 
voor de deur bij hem. 

 
00:04:11 
[image: 04:18:26.01] 
CV Die ken ik ook ik zeg ik moet even bij de commissaris wezen. Toen zegt hij er 

mag niemand naar binnen bij hem. Ja maar zeg maar dat het Verbiest is en ik wist 
wie hij was en hij wist wie ik was. En toen kwam hij terug en toen zegt die, hij 
heeft voor jou geen tijd. (...) Ik zeg ja maar ik moet toch weten wat ik moet gaan 
doen. Dus ik sta er op dat ik, ik zal niet langer dan nodig is er zijn en toen mocht 
ik binnen niet langer dan een (1) of twee minuten dat weet ik niet meer wat die 
zei. Een (1) minuut dan, of twee minuten dan. 'Wat heb je?' Ik zeg waar moet ik 
gaan werken?  

 
00:05:00 
[image: 04:19:12.22] 
CV 'Ik heb voor jou geen werk.' Dat was mijn binnenkomst bij de politie.  
IV Na de oorlog? 
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CV Na de oorlog. Ik heb voor jou geen werk. Nou toen ben ik de kamer uit gegaan en 
naar mijn eigen kamer gegaan en al vlug belde mijn vrouw mij die zat in het 
centraal station de hoe heet het, mensen op te vangen die vanuit Duitsland 
enzovoorts kwamen die waren er betrekkelijk vrij vlug. Maar het kan ook wezen 
dat ik daar de eerste dagen wat rond gekeken heb dat ik al een paar dagen op dat 
bureau was dat mijn vrouw mij toen belde met toen een opdracht voor 
volksherstel omdat te bekijken daar hè. Nou toen belde ze op, ja ze kreeg als maar 
Joden die hadden de goederen hadden ze afgegeven aan de burgers en links en 
rechts en hier en daar en die konden ze niet meer terug krijgen. En toen ben ik 
begonnen, toen heb ik het bureau terugbezorgde Joodse goederen opgericht.  

 
00:06:01 
[image: 04:20:11.19] 
CV Alleen niemand wist dat het opgericht was ik ook niet, want ik ben die mensen 

gaan helpen. En zo heb ik honderden mensen tot april '46 toe, heb ik niets anders 
gedaan dan goederen die er gestolen waren door onze eerzame burgerij die nu 
afgeven op de politie, tot de hoogste rang regionen toe heb ik dus goederen in 
beslag genomen. En toen kwam dus, kwamen dus de NSB'ers terug bij de politie 
en toen heb ik die persconferentie gegeven. En toen zat ik daar weer midden in.  

IV U verkeerde in de ene kant in het verzet, aan de andere kant was u de hele dag 
tussen mensen die deelname aan deportatie van de Joden.  

 
00:07:02 
[image: 04:21:10.13] 
IV Klopt dat zo? 
CV Nee, want ik was dus eigenlijk vanaf, vanaf nou dat zal geweest zijn van juli of 

augustus '43, ik zat in de Warmoesstraat als hulprechercheur en daar heb ik ook 
mijn vrouw leren kennen, want die had gehoord dat er iemand bij de politie 
Warmoesstraat was een Joodse vrouw was dat, die had ik geholpen ergens mee, ik 
weet niet meer waarmee. Die had gehoord dat daar een goeie en mijn vrouw die 
was advocaat en die nam de praktijk van haar stiefvader waar, dat was een Joods 
dus daar mochten alleen maar Joden behandeld worden en die hoorde toen van die 
vrouw dat er op de Warmoesstraat een goeie was en dan mocht ze wel haar naam 
noemen en die zou wel bereid zijn om haar te helpen aan een verklaring dat zij 
haar radiotoestel had ingeleverd. Die heb ik haar nog gegeven.  

 
00:08:00 
[image: 04:22:05.23] 
IV Een beetje bijgebeund 
CV Nee, niks aan de hand. Dat was voor mij een van de vele natuurlijk die ik kon 

helpen op een eenvoudige wijze. En maar toen later bij haar was ingebroken, 
dacht dat er ingebroken was en die jongeman die in huis woonde van een goede 
familie dat hij geen aangifte mocht doen of nee, nee ze wilden niet een 
rechercheur laten komen. Maar ze wou mij vragen wat ze dan moest doen. En 
toen heb ik, bleek vlug dat die jongeman dat, die had een inbraak gepleegd. Twee 
bondmantels gestolen die is door de mand gevallen omdat hij anders naar 
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Duitsland moest, heb ik hem toen geholpen dat hij niet weg hoefde en hij heeft de 
schade moeten betalen, tot na de oorlog toe. Toen moest ik op het matje komen 
bij de officier van justitie omdat het zijn oom was. (Lacht) 

 
00:09:04 
[image: 04:23:06.22] 
CV Die dacht dat ik munt wilde slaan uit dat geld dat hij dan aan mijn schoonmoeder  

moest betalen. 
IV Die agenten die om u heen liepen een keer, u zat toen op het hoofdbureau?  
CV Later toen ben ik naar het hoofdbureau gegaan voor die radio's en voor die 

boeken, voor het in beslag nemen van die boeken. Voordewind heeft dat expres 
gedaan, die wist daardoor en we kregen regelmatig opdrachten van Voordewind, 
om daar eens naar te kijken. En zo kwam het dus, was dat ook met dat in het 
plafond schieten. Zei die je moet daar eens gaan kijken of die mensen daar boven 
of die daar wat van gemerkt hebben, anders moet de hele boel verhuizen 
natuurlijk.  

IV  Dus Voordewind de commissaris hield u een beetje uit de wind zullen we maar 
zeggen?  

CV  Ja die wist dat we tijd nodig hadden.  
 
00:10:02 
[image: 04:24:02.12] 
IV En hij wist wie u was.  
CV Ja.  
IV Hij kende ook Gerrit Jan van der Veen een belangrijke verzetstrijder en hij had 

gezorgd dat u in een soort politiewerk kwam waar u niet te  
CV Verdienstelijk werk kon doen en niet opviel, omdat ik een baan had waar iedereen 

op spuugde.  
IV Namelijk betrekkelijk saai werk ook? 
CV Nou daar spuugde je op, want dan werkte je voor de Moffen natuurlijk.  
IV Zogenaamd ophalen van radio's.  
CV Ja, want toen we met die boeken zijn begonnen toen heb ik ze alsmaar twee 

jongens die ik dus wel kende, die ik niet vertrouwde die moesten er bij want de 
staf was veel te groot en toen hebben ze de staf verdeeld en toen zaten we met zijn 
vieren om te (...?). 

 
00:11:03 
[image: 04:25:01.20] 
CV Toen zei ik laten we het nou zo doen, ik wil er echt tegen aan want ze hadden 

geklaagd het duurde al weken zonder dat we er wat aan deden en ze zeiden ook 
van ja je komt misschien in dienst van de Sicherheitsdienst gaan in de 
Euterpestraat moeten we gaan werken. Toen hebben we gezegd nou daar zit je 
toch prachtig dan had je een heleboel bonnen enzovoorts en dan zit je nog 
gunstiger. Maar toen zeg kom maar bij me zitten want ik ben er ook mee 
begonnen je zou ook kunnen beginnen, en toen ging hij bellen met 
boekhandelaren en ik zeg je spreekt met Verbiest van het hoofdbureau van politie 
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ik moet boeken die verboden zijn in beslag nemen, u weet wat het zijn daar heeft 
u ook lijsten van gehad denk ik, die moet ik in beslag nemen. Maar ik ben al bij 
verschillende collega's van u geweest maar er heeft nog niemand heeft die 
boeken, dus laten we afspreken als ik binnen veertien dagen niks van u hoor dan 
schrijf ik de zaak af. Maar ik ga er in de beginsel vanuit dat u ook geen boeken 
heeft.  

 
00:11:59 
[image: 04:25:55.05] 
CV Ik hoorde natuurlijk nooit wat en toen zeiden die twee collega's godverdomme 

dan krijg je toch nooit boeken man? Ik zeg zit jij daar op te wachten? En toen 
ging het om de verdeling van de stad en ik zeg, ik neem de hele binnenstad. 
Singelgracht zo de hele binnenstad, dat is driekwart van de boekhandelaren toen 
hè. Toen zeiden ze ja maar, ik zei dan doen jullie met z'n drieën met Eikema die 
krijgen ook een deel natuurlijk. Die moest zo lachen, later hebben we er ook om 
gelachen. Die wist wel welke kant het uit ging. En ik zeg jij dit en jij dat en jij. En 
toen zeggen ze ja maar dan heb jij net zoveel als wij met z'n allen bij elkaar. Ik 
zeg oké dan weet ik het goed gemaakt, wil jij hebben wat ik heb (wijst). Die zegt 
nee, nou dan moet je niet zeuren.  

IV Dus u was in positie om het ophalen van boeken en radio's te saboteren? 
CV Ja tuurlijk. 
IV Waren er collega's van u die in positie waren om het ophalen van Joden te 
saboteren.  
 
00:13:01 
[image: 04:26:55.04] 
CV Ja wij allemaal. Het is een (...?). We hebben het over die groep hè! Nogmaals als 

we het over die groep, dat is gewoon opdracht. Zij je bent slager en je moet 
natuurlijk zorgen dat je vlees leveren. De Schalkhaarders en de groep, die kleine 
groep die bij de SD gingen om er beter van te worden of wat dan ook. Die kun je 
er bij nemen. Maar als ik het heb over die anderen. Ja dan zeg ik, vandaar dat ik 
het ze dus kwalijk neem. Ik neem het ze kwalijk, ik neem ook alle burgers in 
Nederland kwalijk die Jodengoederen achterover gedrukt hebben. En niet 
ingesprongen zijn.  

IV Dus wat neemt u, nog een keer precies, wat neemt u de rechtschapen collega's 
kwalijk? 

CV Die neem ik kwalijk dat ze dat gedaan hebben. Dat neem ik ze kwalijk dat ze 
Joden opgehaald hebben. Dat neem ik ze kwalijk.  

 
00:14:00 
[image: 04:27:51.12] 
CV En daarom eiste ik ook dat ze gezuiverd werden. Ja dat ze gezuiverd worden, dat 

ze zich verantwoord voor een commissie. Dat heb je gedaan en waarom heb je dat 
gedaan en welke straf zul je daar voor opleggen commissie? Zeg het maar?  
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IV  En ik neem aan dat u zelfs binnen het politiekorps in die tijd ook misschien wel 
niet bekend staat als een verzetsman, maar toch als de man die niet je fanatieke 
vriend was.  

CV Nee, zeker niet.  
IV Euhm zei u vanuit u positie wel eens tegen uw collega's over een kop koffie van 

jongens kan het niet een tandje minder?  
CV Nee, nee want dan zou ik moeten gaan zedenpreken. Dan zou ik dus, dan zou ik 

dus moeten proberen iemand te gaan beïnvloeden wat riskant is.  
 
00:15:01 
[image: 04:28:49.21] 
CV Dom! Want zodra je ergens een klein beetje dat het zo en zo is dan kun je een 

ander al niet meer helpen.  
IV Dus u bleef daar stil over?  
CV Ja natuurlijk. Ik was daar niet blij mee, ik heb wel natuurlijk ik gaf wel af op die 

moffen. Dat schorem of zoiets is ook allemaal niks joh en dan kon je, wie doet dat 
nou wat hier gebeurd allemaal. Ik ga die mensen toch niet helpen? Als het niet 
nodig is, zoiets kon je nog wel zeggen. Maar als iemand het hoorde dan was het 
afgelopen met je.  

IV Maar direct collega's ter verantwoording roepen kon ook niet?  
CV Dat is natuurlijk wel eens gebeurd, maar ter verantwoording wie moet dat doen?  
IV U? 
 
00:16:00 
[image: 04:29:47.02]  
CV Ik? Wie ben ik? Een gewone agent van politie tegenover een oudere agent. Ik was 

een (1) van de jongste, moet ik dan zeggen hè joh dat moet je niet doen? Nee, dat 
was, kijk die man die het moet wel nut hebben, ik ben te vaak met mijn kop tegen 
de muur gelopen. Dat had ik dat toen maar geweten.  

IV Kent u een andere wel oude agent uit die tijd, die boven een kop koffie of niet 
boven een kop koffie zei van, op z'n Amsterdams gezegd van 'jongens waar zijn 
we mee bezig?' 

CV Nee, nee. Want je had een mentor en ik had een mentor en er waren meerdere 
mentoren die, euh. De eerste dag bij de politie ik heb al verteld van dat ze naar 
beneden gooide hè? 

IV De pooiers.  
CV Het was de tweede dag misschien of de derde of de tiende dag dan ging je met een  

mentor mee.  
 
00:17:02 
[image: 04:30:46.14] 
CV Een oude diender die leerde je het vak. En dan ging die naar een slager toe en dan 

hadden ze altijd jassen en die hadden aan de achterkant hadden die binnenzakken, 
dan kon je als je de hand op je rug had kon je het er zo in laten glijden. In zo'n 
split en dan kon je het bij het bureau er weer uit halen. En we kwamen bij een 
Joodse slager en die Joodse slager die wist dat al en we maken een praatje over 
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het weer en ik was daar bij en ik hoorde dat maar ik wist van niks en nou dan 
draaide die agent zich om had ik niet gezien, maar dan deed die slager die deed 
wat in zijn hand en hij liet het zo in zijn zak glijden en achter dinges liet hij 
glijden en dan kwam hij aan het bureau en dan haalde hij het eruit en dan gooide 
hij het op tafel. En toen kreeg ik ook een beetje vlees daar van.  

 
00:18:00 
[image: 04:31:42.00] 
CV Maar ik had het niet gezien. (Lacht) Zulk soort, diezelfde man die ging later naar 

Joodse Zaken. En die ging daar met Puls mee om de hoe heet het, de huizen leeg 
te roven.  

IV De verhuizer die de Joodse spullen ophaalde.  
CV Ja. Ja. Die mentor en er waren er verschillende ik heb het er nu over een maar dat 

waren de eerste die meegingen naar Joodse Zaken met Dame van Boeg mee.  
IV Dus het begon met kleine corruptie zou je kunnen zeggen?  
CV Ja dat bestond al natuurlijk zolang als er politie is, is er corruptie.  
IV Dus een worst in de zak (onverstaanbaar) 
CV Ja natuurlijk. En gegevens verkopen ook natuurlijk de administratie, dat is nu veel 

erger dan vroeger natuurlijk. Dat zullen ze allemaal natuurlijk wel afwijzen en 
zeggen dat het niet goed is maar het gebeurd wel ook toen in de hoogste regionen.  

 
00:19:05 
[image: 04:32:43.22] 
CV  En dan denk ik nog niet eens aan Kroeze hoor? Zegt je niks misschien.  
IV  Als u het over, we kunnen stellen als we teruggaan, dat actief verzet zei u al wat 

verdrietig bij de politie eigenlijk niet bestaan was.  
CV Op de uitzonderingen na kwam het voor Dolle Dinsdag niet voor. Dat zei ik ook 

zo even.  
IV  Dolle Dinsdag was 
CV 9 september, was het de negende? De hoeveelste september of wat het de vijfde 

september, nou ben ik het even kwijt. September '44.  
IV  Toen Nederland al dacht bevrijd te zijn.  
CV Toen was Breda bevrijd het is gestopt en ja toen kregen we de Hongerwinter nog. 

Maar tot Dolle Dinsdag (schudt van nee) nee.  
IV  Geen verzet van betekenis. Passief verzet?  
 
00:20:03 
[image: 04:33:39.22] 
CV  Dan, dat zeker dat denk ik wel. Maar het moest natuurlijk niet zo zijn dat het in 

het oog liep. Je kon toen nog niet, je kon toen, toen kon je dus nog geen zaken 
doen eigenlijk hè. Kijk normaal zou je als je een, als je een verzetsgroep heb 
tijdens zo'n organisatie. Ja dan kan je ontzaggelijk veel beheersen mits je 
voorzichtig bent. Maar dat, dat was er niet.  

IV Hoe ging het puur logistiek in zijn werk? De Joden werden opgehaald en ik las 
ergens 's nachts reden er trams extra trams verteld u eens.  
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CV  Dat heb ik nooit gezien, ik heb het wel meerdere malen gehoord dat er 's nachts 
Joden opgehaald werden en dat, dat was al in de tijd van hoe heet het dacht ik 
hoor, van Schalkhaarders want die zijn er ongeveer begin '42 zijn die geloof ik die 
waren ze hoe noem je dat, inzetbaar.  

 
00:21:11 
[image: 04:34:44.20] 
IV  Actief 
CV  Inzetbaar. Dan kreeg je die beruchte tikken op de deur hè? Dat ze kwamen en dan 

de, ja dan werden ze opgehaald en dan gingen ze met de tram naar Centraal 
Station.  

IV Waarom gingen die Joden niet naar een ander huis, waren er regels voor?  
CV Hoe, hoe naar een ander huis?  
IV Nou laten we zeggen,  
CV Onderduiken? 
IV Hoe wisten ze zo zeker dat al die Joden thuis waren?  
CV Nee, die waren natuurlijk voor een deel niet thuis. Maar de meesten waren wel 

thuis.  
IV Want er stonden sancties op om niet thuis te zijn?  
CV Ja dat niet alleen, maar je moet je even voorstellen. Je hebt een vrouw, je hebt 

kinderen, je hebt ouders ja? En je gaat een onzekere toekomst tegemoet. Die ga je 
toch niet ontvluchten dan?  

 
00:22:10 
[image: 04:35:42.03] 
CV Die ontvlucht je niet nu wel, nu heb je er wel een antwoord op maar dan, dan de 

meest nobele mensen hè er waren er ook die gingen hun man verraden bij de 
Sicherheitdienst dan werd hij opgehaald kon ze met een ander trouwen, kwam 
ook voor. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Maar de Joden ik heb er wel lezingen 
over gehouden hier ook, ze lieten zich als, als, als makke schapen naar de 
slachtbank leiden. Zo werd het dan, zo werd het dan gesteld. Ja maar zo makkelijk 
is het natuurlijk niet. Als jij, als jij ergens verantwoordelijk aansprakelijk bent en 
alles wat je lief is dat je dat hè.  

 
00:23:05 
[image: 04:36:34.10] 
CV En de andere kant van de medaille die is nog belangrijker. (...) (schudt nee) 

Onderduiken je kunt het vergeten, je kunt het vergeten. Maar in een beperkt aantal 
gevallen is dat mogelijk geweest. Maar het merendeel niet. Wel een (1) als ze een 
heleboel geld meegebracht hadden. Dat adres in Haarlem, daar hadden ze ook een 
Joods gezin in huis genomen moesten veel betalen en toen zouden ze, toen zouden 
ze de SD waarschuwen. Toen vroegen ze aan mij of ik dat klusje kon opknappen. 
Toen ben ik met een (1) van de jongens zijn we naar Haarlem toegegaan en 
hebben we gezegd tegen dat Joodse gezin wegwezen,  

 
00:24:05 
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[image: 04:37:32.11] 
CV wij halen die boel wel op. We hebben de hele boel ingeladen en die hebben we 

gebracht op een veilig adres. Dat is een grote herrie, we hebben maar ja ik kon me 
legitimeren (laat hand zien) politie is, opdracht is opdracht dus dat kon mooi. Het 
was wel een vals bewijs maar dat geeft niet. Die echte die moet je niet zo gauw 
laten zien natuurlijk. Dat waren geen onderduikers, maar waar moesten wij 
onderduiken? We wisten het niet. En je had regelmatig dat als er iemand gepakt 
werd, weet je het adres ja, dan moet je daar niet meer wezen natuurlijk en dan 
moet je daar naar toe. En de Nederlanders die waren doodsbang om ze te laten 
onderduiken. Op het platteland nog wel daar had je, omdat daar nog wat meer 
elementen zijn die toch nog wat in hun lijf hebben. Maar in de stad is het ieder 
voor zich en God voor ons allen, toen ook al.  

 
00:25:03 
[image: 04:38:27.16]  
CV Het was gevaarlijk het was levensgevaarlijk! Als je dat deed dan ging je naar het  

concentratiekamp en dat was wel bekend dat het daar niet zo best was, daar kreeg 
je klappen enzovoorts en daar moest je hard werken.  

IV Maar niet meer dan dat? 
CV Dat weet ik niet. Als jij natuurlijk tien jaar gevangenis krijgt, omdat je Joden 

geholpen hebt ja dan hoe zie ik er dan natuurlijk uit in die tien jaar. En zeker in 
zo'n dictatoriale staat. Dus de mensen durfden het niet, dat zijn die negentig 
procent die dat niet durfden. Dat zijn geen slechte mensen. Het zijn mensen zoals 
u en ik. Ja? Die natuurlijk zeiden ja, dan heb ik nog niet eens over ben ik mijn 
broeders hoeder, nee ik heb het over de rechtschapene.  

 
00:26:01 
[image: 04:39:23.19] 
CV Eigenlijk de kudde dieren noem ik ze maar. Die als omdat hij het ook doet, omdat 

ik naar die kerk ga of wat dan ook dan doe ik dat ook maar.  
IV En nogmaals hoe verklaarde die kuddedieren tijdens de oorlog hun gedrag? 

Zeiden ze tegen elkaar? 
CV Nee te zeggen of nee te zeggen of grotendeels om nee te zeggen en om Joodse 

goederen in bewaring te nemen dan heb je dat alvast. Dat is hard hoor.  
IV Collega's zeiden die tegen elkaar, ach het zal wel meevallen, ze zijn met een paar 

maanden weer terug?  
CV De mensen zelf hadden hoop, het valt misschien nog wel mee. Het valt misschien 

nog wel mee. Misschien zijn we over een jaar wel weer terug, wilt u zolang mijn 
bondje hebben. En als de kinderen dan kwamen of een ander familielid. (Buigt 
naar voren) En dan nou hier de goeie niet om aangesproken, maar er zijn tal van 
mensen geweest die hebben die Joodse goederen keurig netjes bewaard en als er 
iemand terugkwam hebben ze dat keurig netjes teruggegeven.  

 
00:27:05 
[image: 04:40:25.12] 
CV Laten we dat even voorop stellen.  
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IV Maar agenten ook zeiden onder elkaar ze moeten naar een werkkamp, ze zullen 
het daar wel niet best hebben? 

CV Nou ja dat was algemeen dat kon je overal horen, waar je ook was. Dat was niet 
zozeer bij de politie maar dat was overal ze moeten naar een werkkamp. Dat is 
ook verschrikkelijk enzovoorts maar, maar als ze je op de deur klopt en je zou bij 
iemand dat jongentje ofzo in huis moet nemen, dan komt er wat kijken dan spreek 
je de persoon aan. En dan ben je geneigd om aan te sluiten bij je voorganger.  

IV Nogmaals het woord gaskamer,  
CV Ja? 
IV circuleerde niet 
CV Nee absoluut niet.  
IV was niet gevallen?  
CV Nee, nee.  
 
00:28:03 
[image: 04:41:20.08] 
CV Als er dan al wel iets was over de radio van dat ze er was iets ontdekt of wat dan 

ook, dan werd het afgedaan als nou ja dat is oorlogspropaganda. Want dat 
gebeurde aan de andere kant natuurlijk ook.  

IV Vanuit Engeland? 
CV Nee vanuit de andere kant vanuit de Duitse kant. Denk maar aan het hoe heet het, 

aan dat Poolse plaatsje waar al die officieren vermoord zijn, hoelang hebben 
Rusland en Duitsland daar niet over gevochten. Maar die gruwelen hebben wel 
geteld. Maar dat werd afgedaan als ja dat is oorlogspropaganda. (Lacht).  

IV Dus voor zover het woord viel, 
 
(Onderbreking) 
 
IV Ik las ergens 's nachts reden er trams.  
CV Ja.  
 
00:29:01 
[image: 04:42:16.06] 
IV Er kwam op de politiebureaus binnen het bericht dat als er een veertiende een 

razzia was, een vijftiende, zestiende en zeventiende van die maand 's nachts 
tussen twaalf en twee extra trams moesten rijden in de richting van 

CV Zuid. Want daar zaten veel Joden.  
IV Op het centraal station om direct die Joden af te voeren.  
CV Ja.  
IV Waren er collega's van u of had u daar enig zicht op, moest u daar zelf bij zijn 

waren er collega's die daar bij moesten zijn.  
CV Voor zover ik weet, voor zover ik weet zelf ben ik er nooit betrokken bij geweest, 

nooit. Ik heb het ook euh ik moet die scheiding, ik moet die scheiding maken.  
IV Welke scheiding? 
CV Die scheiding moet ik maken van de  
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00:30:03 
[image: 04:43:15.15] 
CV De gewone politiemensen mag ik het eigenlijk noemen en degene die speciaal 

aangenomen waren om deze vuile karweien voor die Duitsers op te knappen.  
IV  De Schalk 
CV  Die Schalkhaarders en de anderen die bij de Sichterheitsdienst werkten en het 

bureau Joodse Zaken en het bureau Economische Zaken dat daar ook voor een 
deel bij. Overal zaten die mensen die werkten gewoon voor de Sichterheitsdienst, 
dat wist je en daar had je uiteindelijk niks mee te maken. En die opereerde ook, 
die zwarte politie of die Schalkhaarders, die opereerde ook niet vanuit de bureaus. 
Ze hebben er wel eens een enkele keer zullen ze er wel eens dienst gedaan 
hebben, maar de reguliere politie die zat volgens mij gewoon voor het gewone 
dagelijkse werk. Maar ze moesten als ze iemand zonder ster op straat zagen lopen, 
dan moesten ze hem pakken.  

 
00:31:02 
[image: 04:44:12.08] 
IV Gewone agent ook?  
CV Gewone agent ook en dat is ook meerdere malen gebeurd. Oh nee als ze geen ster 

op droegen, nee je moest een ster dragen natuurlijk he! Dat is meerdere malen 
gebeurd.  

IV Maar dat kan je dan toch gewoon laten lopen?  
CV Ja, maar dan? Maar dan zit je ook, dan krijg je dus ook die grote groep mensen 

die dus van nature al, ik zeg van nature al dit niet doen. Als er gevaar is loopt 
negentig procent weg.  

IV Meelopers? 
CV Meelopers. En dan blijven enkelen blijven er over.  
IV Het voorbeeld is interessant omdat we hebben het hier over een gewone 

rechtschapen agent. Een rechtschapen agent die ziet dat een Jood geen 'J' draagt. 
 
00:32:00.04 
[image: 04:45:07.23] 
CV Hij kent hem, hij kent hem, want hij heeft hem vaak zijn vlees verkocht.  
IV Aha 
CV Bewijze van spreken hè.  
IV Nu lijkt het vanuit mijn veilige positie.  
CV Ik moet het ik heb opdracht en als ik het niet doe dan krijg ik straf! 
IV Straf? 
CV Ja 
IV Wat voor een straf?  
CV Tot ontslag toe. 
IV Dat hoeft toch niemand te weten.  
CV Dat weet geen mens. Dat weet geen mens 'feund hort mit'  
IV Ik probeer, ik vraag het zo 
CV Ja. 
IV omdat ik probeer te weten te komen, waar dienstklopperij 
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CV Begint (lacht) 
IV  begint en waar men ja met smaak ging deelnemen.  
CV Ja maar zit je dan, dan zit je in de andere groep hè, met smaak.  
IV Met smaak dat 
CV Zelfs al, zelfs al ik ga nog verder zelfs al met goedvinden. Dan heb ik het nog niet 

eens over smaak, smaak is verder nog hè.  
 
00:33:04 
[image: 04:36:10.02] 
CV  je keurt je keurt ja nog verder eigenlijk je keurt het niet af. Dan hoor je al in die 

groep. Je keurt het niet af. Dan sta je aan de verkeerde kant.  
IV Dus ook hier is de scheidslijn toch vaag, tussen dienstklopperij doen wat je 

opgedragen word of  
CV het er tegen in gaat?  
IV  Ik zeg het omdat ik vanuit mijn veilige positie nogmaals ik herhaal het, zo 

eenvoudig lijkt om te zeggen van dat heb ik niet gezien.  
CV Nee, nee natuurlijk niet. Het is duizenden malen voorgekomen dat ze wisten dat 

het fout zat maar dat ze de andere kant op keken.  
 
00:34:00 
[image: 04:47:03.15] 
CV Natuurlijk! Maar op een bepaald ogenblik als het gevaarlijk ging worden en dan 

had je verschillende graden van gevaar. De ene zegt nou dat durf ik niet. Dat 
zeggen ze dan niet.  

IV Want zij werden ook weer gecontroleerd?  
CV Natuurlijk en zwaar.  
IV Heeft u er voorbeelden van, van agenten die verraden werden of? 
CV Nee, kijk ik heb. Ik weet wel, ‘weest vertrouwd en vertrouw niemand’ is bij mij 

veranderd in alleen maar mens kan alleen maar meevallen heb ik in de oorlog tot 
me genomen en zo is het in wezen. Als het er op aan komt dan sta je alleen. En je 
moet voorzichtig wezen, dus als jij niet, als de kracht in je om rechtvaardig te 
handelen niet sterk genoeg is, dan word je meegesleurd door de massa.  

 
00:35:08 
[image: 04:48:09.01] 
IV En dat gebeurde bijna altijd.  
CV En dan kom je weer bij mijn uitspraak, ja het hoeft ook niet zo zou de mens als 

mens bestaan, als niet negentig procent meeloper was.  
IV U zei iets bijna te kort samenvattend over de oorlog, ik heb goeie dingen gedaan 

en slechte dingen. Niet zoveel mensen durven dat zo moedig te zeggen.  
CV Ja en zeker van achter je beschouwt dat je dus zegt, God ik moet zoeken hoor.  
 
00:36:00 
[image: 04:48:58.18]  
CV Maar had ik nou niet, had ik nou niet dit kunnen doen of had ik nou niet dat 

kunnen doen.  
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IV Zoek eens? 
CV Tja (...) ik kom van Goeree-Overflakkee. Daar was dus een Joodse gemeenschap 

waar ik dus vaak in aanraking mee geweest ben. En misschien had ik voor die 
mensen, met mijn mogelijkheden die ik had van valse papieren of mogelijk  
ergens onderduik gegeven ik heb ook wel ook Joden onderduik gegeven hoor. 
Had ik misschien wat kunnen doen, want die mensen die kende ik. Want het is 
natuurlijk een groot verschil, let wel. Als je een mens kent en eh het is een 
vreemde, 

 
00:37:05 
[image: 04:50:00.21] 
CV waarvoor je voorzichtig moest wezen want er kwamen, er waren ook mensen die 

probeerden te helpen, ook onze groep daar zijn slachtoffers gevallen. Dat er dus 
iemand kwam, die ons kwam helpen we konden nergens langzaam meer ruimte 
vinden voor onze kantoren. En daar was altijd weer, weet je nog wat enzovoorts, 
nou die wist wat die was via, via met ons in contact gekomen. Nou die heeft onze 
hele groep verraden.  

IV De hele groep werd verraden?  
CV Ja.  
IV Wat gebeurde er? 
CV Wat? 
IV Wat gebeurde er met de groep?  
CV Nou ze hebben dus, ze hebben dus een val opgezet. Maar die vrouw die werkte al 

jaren voor de Sicherheitsdienst, niet alleen in Amsterdam maar ook in Antwerpen 
enzovoorts. Maar daar kon ze haar gezicht niet meer laten zien.  

 
00:38:01 
[image: 04:50:55.06]  
CV Dag ga je even een tijdje weg. Nou en toen wist zij een kantoor voor ons. En toen 

de mensen daar kwamen toen zat de SD in de Euterpestraat daar zaten ze al, maar 
daar konden we een prachtig pand huren.  

IV Vlakbij de Sicherheitsdienst. 
CV We konden zo in huis kijken bij de Sicherheitsdienst. Nou daar is een vuurgevecht 

gekomen en daar is een (1) van onze vrienden eh ook bij doodgeschoten, hij heeft 
zelf ook nog een SD'er doodgeschoten en anderen die zijn met Bartjes door die 
Duitsers doodgeschoten en Hartogh is later ook doodgeschoten in Vught. En een 
aantal vrienden van onze vrienden die zijn het kamp ingegaan.  

IV U was daar zelf niet bij? 
CV Nee. Ik was zelf ondergedoken toen, omdat ik gepakt was net.  
 
00:39:00 
[image: 04:51:51.12] 
IV Hoe groot was de groep? 
CV Nou dat was niet zoveel een man of zes, zeven acht.  
IV En hoeveel werden er niet levend gelaten? 
CV Nou ja een stuk of vier.  
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IV U was in die groep de enige politie man?  
CV Ja? 
IV Werd er op u druk uitgeoefend om steeds maar, om met materiaal te komen van 

uw mogelijkheden.  
CV Ik heb ze alle mogelijkheden gegeven waar ik aan kon komen. En ja je was als 

vrienden onder elkaar natuurlijk. Ja.  
IV U had meer kunnen doen? 
CV Ja, ja. Ja zeker. Maar ik heb het in de toespraak van de hoofdcommissaris destijds 

ook nog wel gezegd. De politie heeft nou wel de zwarte piet gekregen,  
 
00:40:02 
[image: 04:52:50.15] 
CV Maar het is zo dat iedereen in ons land, die heeft er veel te weinig aan gedaan 

waar hij ook was, heeft veel te weinig gedaan. Dat hadden we niet moeten ons 
laten overkomen. Daar spreek ik graag als ook behorend tot de hele groep.  

IV Dus recapitulerend de politie als geheel was niet beter of slechter dan de rest van 
ons volk.  

CV Ik durf het niet te zeggen, ik durf het niet te zeggen. Maar hier kan ik het wel 
zeggen, als je een objectief onderzoek had, een objectief onderzoek en je zou alle 
feiten kennen. Dan zul je tot de conclusie moeten komen dat de politie toch boven 
de gemiddelde Nederlander uitstak in de hulp aan de Joden.  

 
00:41:06 
[image: 04:53:52.14] 
CV Dat is wat.  
IV Daar hoor ik van op.  
CV Ik niet, dat is mijn visie hoor, dat is mijn visie let wel.  
IV Waarom zegt u dat?  
CV Tis een grote moeilijkheid je gaat dus de beste mensen nemen die je vind, die zet 

je bij elkaar en die ga je een taak geven. En dan komen er moeilijke 
omstandigheden en zouden die mensen het dan slechter doen dan die slechte die 
allemaal overgebleven zijn dat geloof ik niet. Zo eenvoudig is het eigenlijk.  

IV  Dus als ik het zo mag zeggen, het viel nog wel mee met het slecht zijn van de 
Nederlandse politie? 

 
00:42:03 
[image: 04:54:47.05] 
CV  Nee, nee, nee dat zeg ik niet. Mijn aanklacht is eigenlijk dan als ik het zo mag 

zeggen. Mijn aanklacht is dat maar ik ben al weer een stuk verder want ik zeg dus, 
dit zit dit is toch een deel van het mens zijn dat je meeloper bent. En ik zei het 
daarnet al, dat is waarschijnlijk de reden dat de mens als zodanig nog bestaat. Dat 
weet ik niet, ik ben niet zo'n filosoof hè. Maar het is toch simpel. Ik weet dus hoe 
moeilijk het was om bij de politie te komen of in een overheidsbaan te komen. 
Hoe moeilijk om daar te komen, dan moest je, dan had je het voor je hele leven 
had je het voor elkaar. En je gescreend tot en met veel beter dan nu hoor. Elke 
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officier van justitie wordt minder gescreend dan toen een schrijver op een of 
andere overheidsbureau.  

 
00:43:07 
[image: 04:55:48.13] 
CV  Maar als je dan de beste van de beste en daar de beste van uitzoekt met fouten die 

er toch tussenlopen, altijd heb je dat hè. Dan moeten die toch onherroepelijk 
uitsteken het restant?  

IV  Maar dat deden ze niet.  
CV  Wie zegt dat? 
IV  Ik proef het uit uw woorden.  
CV  Nee, dan komt er een ander punt. Nou gaat het om, als al deze politiemensen, als 

al deze politiemensen. Ik filosofeer even, als die in de maatschappij hadden 
gezeten en vanuit die andere groep was de politie gevormd dan was het slechter 
geweest. Dat zeg ik.  

 
00:44:00 
[image: 04:56:39.10] 
CV Vanuit die overwegingen. Maar (luid) dat neemt niet weg je zult goeie dingen 

daar kan je rustig een aaitje geven dat hoeft niet, maar je zult de slechte dingen 
zul je moeten opsporen en berechten en straffen.  

IV Dus we spreken als we over de politie in die tijd spreken, over een elite in de 
samenleving?  

CV Dat zou ik niet zo durven zeggen, dat woord dat is te zwaar hè. Een betere groep 
mensen, een betere groep mensen, dat is het ook. Dat moet het ook zijn, daarvoor 
willen wij als burgers die zwak zijn we willen we dat er mensen zijn die optreden. 
Dat moet de politie doen, dat moet de belastingambtenaar doen bewijze van 
spreken er zijn nog meer van dit soort dingen die wij nodig achten als mens dat dit 
gebeurd en wat we liever zelf niet doen.  

IV Eerbaar en rechtschapen? 
CV Juist.  
 
00:45:00 
[image: 04:57:36.15] 
CV Maar dat moet je dan ook doen, maar dat konden zij ook niet. Het merendeel kan 

dat normaal al niet opbrengen, ook al zijn ze geselecteerd dan kunnen ze dat nog 
niet in zijn geheel opbrengen. Daarom wilde ik zo, omdat we een goed korps na 
de oorlog nodig hadden dat we dus die mensen ter verantwoording riepen en hen 
verantwoording te laten afleggen over datgene wat ze hadden gedaan of 
nagelaten. Dat hadden we moeten doen. Dat was de enige reden waarom wij in 
1946 die persconferentie hebben gegeven.  

IV En als nu mensen van na de oorlog refereren aan het Amsterdamse politiekorps en 
honend zeggen 'die mannen hebben toch allemaal meegedaan aan het ophalen van 
de Joden?' Bent u ook boos?  

CV Nou dan heb ik wel een antwoord.  
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00:46:00 
[image: 04:58:34.19] 
CV Zei ik en de rest van de bevolking dan? Ik heb gelukkig dat bureau Joodse 

goederen ook nog gehad, zeg wat heb jij dan gedaan zeg ik, wat heb jij dan 
gedaan? (Vingerwijzing) Wat heeft jou vader dan gedaan, niet daarna komen hoor 
je mag de kinderen niet voor de vader aansprakelijk stellen dat mag niet. Zeg eens 
wat heb jij dan gedaan? Wat zou jij gedaan hebben? In die omstandigheden, wat 
zou jij dan gedaan hebben?  

IV Minder dan vijf mensen bij de politie zaten misschien in het verzet.  
CV Nou iets meer. Ik ken er een aantal van en er zijn er ook een paar van gefusilleerd 

door die moffen. Maar dat waren dus losse mensen, zoals ik. Ik zat erin ik 
behoorde ook niet tot een groep.  

 
00:47:00 
[image: 04:59:32.07] 
IV Helaas geen enkele georganiseerde groep.  
CV Geen enkele georganiseerde daar heb ik nog nooit iemand over gehoord en ik heb 

het duizend keer gezegd de Amsterdamse politie en ook in die toespraak voor die 
hoofdcommissaris ik had het aan hoe heet ze even laten lezen, maar dat moet u 
nog maar eens lezen. Er was geen enkele verzetsgroep bij de Amsterdamse 
politie. Tot Dolle Dinsdag hè, want toen hebben ze zich allemaal georganiseerd en 
allemaal opgegeven bij de BS [Binnenlandse strijdkrachten] enzovoorts. Ik ben 
niet bij de BS geweest hoor.  

IV De Binnenlandse strijdkrachten.  
CV Ja, daar hebben ze iedereen aangenomen. Ik ken een aantal inbrekers van bureau 

Warmoesstraat nog die zaten zo bij de BS en die hadden nog nooit wat gedaan.  
IV De eerste Nederlandse hulptroepen van na de oorlog  
CV Ja.  
IV die de orde moesten handhaven.  
CV  We hebben ons hoofd geschud. Maar ja je kwam in het verdachte blaadje want ik 

kende de hoe heet het, Gerben Wagenaar van de CPN ja die kende ik natuurlijk 
ook. 

 
00:48:02 
[image: 05:00:31.14] 
CV Omdat je had daar dus contact, ja en ik heb ook maar een paar keer gehad maar ja 

dat was gewoon een collega. En na de oorlog heb ik dus het communistisch 
verzet, dat mogen ze weten, ik ben geen communist hoor verre van dat, maar 
communistenverzet stond op de eerste plaats vanaf het begin. Daarom hebben ze 
ook geprobeerd na Dolle Dinsdag en al eerder om die boel dus zoveel mogelijk, 
het leidende figuur om beweging om die daar buiten te houden.  

 
00:49:00 
[image: 05:01:27.06] 
CV Ja dat is begrijpelijk maar we hebben het oude klusje weer teruggekregen na de 

oorlog maar voor een man als Gerben Wagenaar heb ik diep ontzag voor. Wat hij 
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gedaan heeft in het verzet. Ja, toen waren, toen ze ogen open gingen toen is het 
gebeurd met hem natuurlijk.  

IV Zullen we even recapituleren naar de mensen boven. Kijken of we nog iets willen 
weten?  

CV  Ik hak en tak veel  
IV  Nee, nee maar ik wil even overleggen of we dingen missen. 
IV  Waaruit bestond het verzetswerk, als je het zo simpel zegt wat u deed? Eerst maar 

even hoe raakte u erin in het verzetswerk en daarna welke vorm nam het aan.  
 
00:50:00 
[image: 05:02:25.01] 
CV In het begin was het dus helpen waar je dus helpen kon maar wat eigenlijk dus 

niet mocht bij de politie hè. Wat folders, je kreeg een brief en die kon je dan 
verspreiden, die kon je dan zo links en rechts eens in de bus doen. Je kon 

IV Wat voor een brief?  
CV Nou weet ik ook niet meer, van die moffen dit en dat ik geloof dat ik er nog wel 

een paar heb. Ze noemen het verzetsblaadjes maar dan heb ik het over, over het 
begin natuurlijk het allereerste begin. Nou dan als er dan een leuke mop was over 
die Duitsers of zoiets dan kon je dat wel verspreiden. Er was altijd wel iets wat je 
dan, wat we dan verzet noemden maar wat het in wezen natuurlijk niet was. Die 
verklaringen die je dan als politie afgaf ja dat was, ja dat mocht natuurlijk niet, 
tegenwoordig zouden we zeggen fraude bewijze van spreken maar in die tijd werd 
het al gauw heel zwaar opgenomen.  

 
00:51:08 
[image: 05:51:08.10] 
IV Een verklaring van de radio is opgehaald.  
CV Ja bijvoorbeeld zulk soort dingen maar ook met 
IV Wat voor dingen?  
CV Ja dat zei ik al dat je dus iemand helpt, een verdachte die dus Joden hielp of wat 

dan ook of wat voor Joden deed of wat dan ook. Dat je dan als je dan zo'n verhoor 
had dat het dan niet waar was. Ik bedoel hele kleine dingen maar, men denkt zo 
vaak, men denkt zo vaak aan verzet. Ze schieten dit en ze gooien bommen en ze 
doen dat enzovoorts. Maar dat was natuurlijk helemaal niet het geval. Het begon 
dus met hele kleine, hele kleine dingen. Daar sukkelde je ook in kom laten we die 
man helpen bewijze van spreken daar denk je niet eens bij, je doet dat.  

 
00:52:01 
[image: 05:04:21.12] 
CV Dus waar je maar van dienst kunt zijn niet van die dingen van die ik vertelde van 

op De Dam dat je dan die NSB'ers gaat uitschelden voor landverraders, dat is 
contraproductief. Maar dat moet je natuurlijk ook leren zulk soort dingen. Maar 
de gezindheid die je toch ook kan uitstralen niet altijd, maar als dat ergens nut kan 
hebben dat is toch van groot belang met het inspreken van moed van mensen en 
hoe ze wel of niet iets moeten doen. En dan kom je van zelf in het grotere werk 
zoals ik al zei ja het opknappen van klusjes voor je baas. Dat er ergens wat is wat 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



83 
 

de Duitsers niet aangenaam is. Dat je dus, dat je dus toch iets regelt als is het maar 
een burenruzie.  

 
00:53:00 
[image: 05:05:17.19] 
CV Ik bedoel ik kan nou niet bepaald een aantal concrete voorbeelden noemen, maar 

het gaat stapsgewijs totdat je, een grote stap is dan weer dat je dus, dan de hele 
dag er aan kan werken. Want anders doe je gewoon je normale politie, maar zoals 
we toen die speciale opdracht kregen van die radio's en die boeken. Kijk dan krijg 
je armslag.  

IV Dus de commissaris gaf u relatief weinig werk, zodat u tijd over had om op het 
bureau andere dingen te doen?  

CV Nou ja, ik zit nu op het hoofdbureau op het ogenblik hoor. Eerst op de 
Warmoesstraat en later het hoofdbureau natuurlijk en op het hoofdbureau daar 
hadden we wel werk, maar daar deden we nooit wat aan. Dus daardoor was je de 
hele dag vrij voor je illegale werk.  

IV Geeft u eens een voorbeeld van het illegale werk? 
CV Dat begint al met  
 
00:54:00 
[image: 05:06:15.14] 
CV je moet zien dat je de boeken van de persoonsbewijzen en van de stamkaarten en 

van de hoe heten ze ook alweer, alle signaleringsboeken dat je die te pakken 
krijgt. Die krijg ik normaal niet dus die moet je eerst achterover drukken om het 
maar even eenvoudig te zeggen. Maar die zijn maar een half jaar geldig en dan 
komen er weer nieuwe dus dan moet je weer zorgen dat die komen. Dan heb je 
een heleboel inlichtingen uit de administratie, je mag geen inlichtingen geven uit 
de administratie. Het is ontzettend belangrijk dat als er een nieuwe buurman komt 
van wat is dat voor een man. Is dat een NSB'er of enzovoorts. Die dus een bron 
van informatie. Dan tja het is teveel om op te noemen, de transporten ik heb 
honderden transporten gehad van wapens en van eh en ook wel van uniformen, 
ook wel van Duitse uniformen.  

 
00:55:05 
[image: 05:07:18.05]  
CV van (...?) dat kon ik makkelijk bij me hebben natuurlijk, maar een ander weer niet. 

Bij de drukkers halen, wij hadden een drukker in Apeldoorn daar moest ik dus 
regelmatig naar toe om dan een koffer met, een of twee koffers met een nieuwe 
serie persoonsbewijzen of stamkaarten te halen.  

IV U ging gewoon met de trein daar naar toe?  
CV Dan ging ik, ik had een politiebewijs natuurlijk hè.  
IV U liep met koffers met valse persoonsbewijzen en politiebewijzen.  
CV En een maat van mij uit de groep ook die dan bij mij was. Maar ik was de man die 

me moest legitimeren hij niet die anderen. Maar ben ook wel vaak alleen geweest 
maar soms met z'n tweeën en daar tussen door pleegden we ook overvallen.  

IV Overvallen? 
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00:56:00 
[image: 05:08:10.24] 
CV Ja op, ja op Weteringschans bijvoorbeeld daar hebben we het wel drie keer 

geprobeerd.  
IV  Wat was dat?  
CV Nou ja daar zaten de verzetsmensen, wel bekende verzetsmensen die gearresteerd 

waren die voor het vuurpeloton moesten, probeerden we uit het Huis van 
Bewaring te halen.  

IV Daar was u bij?  
CV Ja. Maar ja dat zijn moeilijke dingen. Dan zit je met een voorbereiding enzovoorts 

je moet voor uniform zorgen en dan moet je voor dit zorgen voor dat zorgen en ik 
kon aan alles komen. Je had bijvoorbeeld kantoor ik had diverse kantoren 
verzorgd. Waar we rustig konden werken ik heb het allemaal op papier staan ik 
heb het niet allemaal paraat zo (wijst naar zijn hoofd) maar die moest dan aan een 
heleboel eisen voldoen voor je ergens kan beginnen dan moet je dat eerst allemaal 
gaan onderzoeken hoe zit dat, kan dat, kunnen we dit daar en kan dat daar.  

 
00:57:00 
[image: 05:09:08.08] 
CV En hoe kunnen we wegkomen als er wat is enzovoort en een schuilplaats bouwen. 

Nou als je een schuilplaats wil bouwen dan moet je weer steen hebben, dan moet 
je materiaal hebben en daar zorgde ik ook allemaal weer voor. En als er een 
overval moest gebeuren of transporten moesten gebeuren dan kon ik vaak wel bij 
de politie een auto van de politie daarvoor nemen, dat viel ook nog niet altijd mee 
maar ik had ook een adres daar kon ik bij een garage daar kon ik dan weer auto's 
krijgen. Er was ontzettend veel.  

IV De overval van verzetsgroep een belangrijke verzetsgroep in Nederland op het 
Huis van Bewaring in Amsterdam, waar verzetsstrijders gevangen zaten.  

CV Ja 
IV Is een van de beroemdste verzetsdaden geweest.  
CV Nou ik dacht het niet.  
IV Want?  
CV Ik dacht dat die in Leeuwarden de bekendste was omdat in Leeuwarden natuurlijk 

hebben ze resultaat gehad en hier is Gerrit van der Veen in zijn rug geschoten.  
 
00:58:00 
[image: 05:10:06.05] 
IV Want hij is mislukt he die aanval? 
CV Ja, niet zo.  
IV Was u er bij? 
CV Ik was er bij ja.  
IV Waar was u? 
CV Nou kijk ik ben ik had dus politiepapieren dus ik kon op straat. Dus ik zat aan de 

buitenkant met Bartje, Bartje Boverhuis (?) die is later ook gefusilleerd. Zaten we, 
hadden we de buitenkant of alles verliep volgens dat het moest verlopen. Die want 
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we moesten dan de hoe heet het opvangen, de bewaker. Een bewaker die had dan 
de deur opengelaten voor ons. Maar die moest gelijk onderduiken. Daar was wel 
iemand die zou dat doen maar er zijn altijd natuurlijk bijzonderheden, die je niet 
kan overzien. Dus ik had een, ik was met mijn maat dan we hadden alle twee een 
fiets, we hadden alle twee een fiets en wij konden dus.  

 
00:59:00 
[image: 05:11:03.10] 
CV  Wij konden dus vlug uit de voeten ik mocht 's nachts op straat want vergeet niet 

het was vier uur 's ochtends geloof ik dat we er naar toe gingen. En de vorige keer 
toen, een vorige poging toen is het ook mislukt want toen had een buurvrouw, we 
hadden een auto bij Verkade te pakken gekregen en die had precies dezelfde 
dekzeilen als de Sicherheitsdienst hè. Die moesten we hebben hè.  

IV Een vrachtauto.  
CV Maar die moest omgebouwd worden want die was op gas en die moest 

omgebouwd worden en omdat er dan 's nachts gewerkt werd is er een buurvrouw 
geweest die is gaan bellen naar de politie dat het zo'n herrie was en de politie die 
heeft toen, ik weet dat niet precies hoor of die nou de Sicherheitsdienst 
gewaarschuwd hebben. Maar de Sicherheitsdienst die kwam dus, die liep daar op 
straat Gerhard Badrian kwam net aan rijden op zijn fiets,  

 
01:00:00 
[image: 05:12:00.22] 
CV en dat was halt maar toen heeft hij ook weten te ontkomen en een ander van ons 

is, heeft zich onder een hoop bladeren heeft die zich gewerkt en die is de volgende 
dag eruit gekomen. Maar dan zijn er dingen, dat Gerrit van der Veen 
neergeschoten werd daar had niemand op gerekend. Maar ja dan moet hij wel 
ergens naar toe. Dus toen hebben we hem bij een andere vriend van ons gebracht. 
Bij Henk van der Twee, Badrian, en Badrian die belde op en wij waren in tussen 
bezig om in onze schuilplaats toen tenminste ons kantoor. Ik zeg ja ik moet de 
dokter hebben want Gerrit is aangeschoten en toen heb ik de dokter van huis 
gehaald en die kende we wel want die leefde wel meer pillen voor als er 
arrestanten moesten simuleren dat ze ziek waren, dan via het cellenhuis konden ze 
dan die pillen geven en dan konden ze opgenomen in het ziekenhuis en dan 
konden ze dus proberen het ziekenhuis te halen.  

 
01:01:03 
[image: 05:13:01.12] 
CV Want daar was de bewaking altijd minder.  
IV Is dat wel eens gelukt?  
CV Ja een keer of wat. En toen heb ik dus die dokter van huis gehaald en die heeft 

hem dus de volgende morgen, maar daar was niet veel aan te doen, achterop de 
fiets heeft hij hem bij die chirurg gebracht maar toen bleek dat hij helemaal 
verlamd was en toen is die weer naar een ander adres gebracht.  

IV Hij was in zijn rug geschoten?  
CV  In de rug geschoten ja.  
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IV Was de overval op het Huis van Bewaring, deze overval, verraden?  
CV Deze niet dat is die later die van de volgende. En dat was bekend dat was juist het 

ongelukkige. En toen heeft Gerben Wagenaar, Freek was dat voor ons hij heette 
Freek ik wist helemaal niet Gerben Wagenaar naam nooit gehoord natuurlijk. 
Maar Freek die kwam en die zei jongens jullie moeten niet mee doen want dit is 
verraden zaak hoor. En ze hebben het toch gedaan.  

IV Dat is de derde aanval.  
CV Ja, ja.  
IV Daarbij zijn ze allemaal gepakt? 
 
01:02:01 
[image: 05:13:57.13] 
CV Bijna allemaal ja. Ja.  
IV Hebben ze het overleeft? 
CV Nee, ze zijn bijna allemaal zijn ze gefusilleerd, bijna allemaal.  
IV  (Onverstaanbaar) 
CV Ja. 
IV U stond op straat.  
CV Bij de Weteringsschans ja. 
IV Ja bij de tweede, hoe verliep die overval?  
CV Chaotisch, toen er geschoten werd.  
IV Hoeveel mensen namen er deel  
CV Vijfentwintig ongeveer.  
IV Hoe begon het en  
CV We kwamen van verschillende kanten hè. Maar er kwamen er diverse van een 

bepaald adres Sarphatistraat ik weet niet zeker meer hoor. Maar ze wisten van ons 
bestaan dus niet af. Gerrit wel, Gerrit van der Veen wel maar de hele groep die 
wist dat niet natuurlijk hè. Wij hadden dus de taak om de zaak in de buitenkant, ik 
vond het aan een kant jammer want ik was liever mee naar binnen gegaan, mijn 
schoonvader zat ook binnen hè.  

 
01:03:07 
[image: 05:15:00.12] 
CV Die was Jood en die had ik graag meegenomen (Lacht) toen heb ik aan Badrian  

gevraagd neem hem maar mee, maar daar is niks meer van gekomen. Toen dat 
schieten gebeurde en dat is zenuwachtigheid geweest natuurlijk. En die hond er 
zou een hond zijn, maar er zou geen hond zijn. En dat was gecheckt ook. Er zou 
geen hond zijn, want als er een hond was dan was het geen doen. Maar toen bleek 
er wel een hond te zijn. En daardoor raakte dus de zaak in paniek.  

IV Want de hond die sloeg alarm natuurlijk.  
CV En die Duitsers die ja, die werden daardoor gealarmeerd. En op zeker hoogte 

hoorde wij schieten natuurlijk en we zagen ze toen allemaal komen, wij dachten 
toen nog ze zijn nu allemaal weg, zolang hebben wij daar in het kleine (...?) 
plantsoen gelegen.  
 

01:04:02 
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[image: 05:15:53.10]  
CV Net op de hoek van de Singel had je zo'n stoep en daar konden wij zo weg daar 

konden wij alles overzien en de fiets stond bij ons ook hè.  
IV Maar u mocht als politieman toch gewoon op straat waarom zou u achter een 

stoeprand gaan liggen?  
CV Ja maar wacht even hoor (lacht) het was donker er is helemaal geen licht. Dus 

niemand kan het zien. We hebben ook een fietsen met licht. Zo is het niet, maar ik 
mag wel op straat want ik ben bij de politie. Dus ik kan opgeroepen worden of 
weet ik veel dan moet ik wat verzinnen natuurlijk.  

IV Maar u mocht als politieman eigenlijk gewoon rond die tijd op straat lopen?  
CV Ja dat mocht ik. Ik had geen hoe heet het nodig, geen vergunning nodig. Mijn 

vrouw wel maar die maakten wij zelf. Die vergunning maakten wij zelf met de 
naam van Lavis (?) of wie dan ook eronder. Want we hadden natuurlijk alle 
stempels.  

 
01:05:01 
[image: 05:16:50.10] 
IV En vijfentwintig jongens namen deel aan die overval.  
CV Ja. Ja ongeveer het konden er ook vierentwintig of zesentwintig geweest zijn.  
IV Daar werden er ook een aantal van geraakt?  
CV Nee, een (1) alleen Gerrit van der Veen. En de rest is uitgezwermd over en ze 

kwamen uit het hele land hè.   
IV  Niemand ook gepakt?  
CV Nee, nee ik had dezelfde dag nog een telexbericht natuurlijk van het Leidseplein 

die dus het hele onderzoek hadden van de SD en dat telexbericht kon ik precies 
zien wat er gebeurd en wie het behandelde enzovoorts, dus heb ik gelijk weer naar 
de groep de andere dag.  

IV En daar stond? 
CV Ik heb het nog dus, ik weet niet precies wat er in staat. Maar ik wist dus een 

heleboel te vertellen, alles wat je wist dat ging, ja dat ging dan natuurlijk weer 
verder weet ik veel. Maar wij leverden aan alle groepen papieren.  

 
01:06:00 
[image: 05:17:46.11] 
CV Dus ik had geen contact hoor zo weinig mogelijk contact.  
IV Vanaf welk moment moest u onderduiken? En waarom? 
CV Euh even kijken hoor. Wanneer was dat ook alweer dat was met Rinus, Rinus ja 

dat was ongeveer die tijd, was dat met Rinus? Euhm ja na die overval is Gerrit 
van der Veen naar een schuiladres gebracht.  

 
01:06:29 
[image: 05:18:14.17] 
 
File 5 
 
00:00:00 
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[image: 04:30:23.15] 
 
(Dhr Verbiest heeft een map voor zich met insteekhoezen, hij bladert hier door heen) 
 
00:01:00 
[image: 05:18:51.16] 
IV Wat zijn dit allemaal?  
CV (Bladert) Dat zijn van vrienden is dat en van verklaringen enzovoorts en kijk dat 

is ook een leuk briefje. Wij toen wij zelf gepakt waren toen moesten we, toen 
waren we gesignaleerd toen hebben we dus deze naam van mijn vrouw en ik 
hebben we in het, we hadden (...?) valse papieren daarop natuurlijk. Maar we 
hebben dit ook in het bevolkingsregister laten invoegen. Dus als die Duitsers 
gingen controleren in het bevolkingsregister dan vonden ze dit daar ook. (Papier 
in beeld) Welke naam had ik daar Van der Does 

IV Van der Does?  
 
00:02:00 
[image: 05:19:49.09] 
CV Kijk, dit zijn mijn vrouw en ik hier, de persoonsbewijzen van mijn vrouw en ik 

Van der Does.  
(Persoonsbewijzen in beeld) 

IV Valse naam? 
CV Valse naam ja.  
IV Dit zijn persoonsbewijzen 
CV Originele persoonsbewijzen zijn nog echt ook want die hebben we in 

Landsdrukkerij hebben we er tienduizend hebben we er weggehaald.  
IV Was u daar bij, bij de overval op de drukkerij? 
CV Op de landsdrukkerij, ja 
IV Welke rol had u daar?  
CV Och ja we waren met z'n vijven. Gerrit van der Veen was er ook bij. En Badrian 

was erbij en Frans Meijer was daar bij en Bartje en ik en Kobus ook ja. Met z'n 
zessen.  

IV Zes mensen.  
CV Met z'n zessen ja.  
IV Een overval? 
CV Overdag ja.  
IV Op? 
CV De Landsdrukkerij waar alle persoonsbewijzen gedrukt werden.  
IV Met als doel?  
CV Om persoonsbewijzen daar, als we ze maken moeten we ze ook hebben. (Lacht) 
 
00:03:02 
[image: 05:20:48.20] 
CV  Na een tijd van voorbereiding hebben we daar, heb ik dat, zijn we daar heen 

gegaan. Zogenaamd controle want Bart die had een SD uniform die ging in SD 
uniform dat was een Duitse Jood en had een politieauto toe geloof ik gecharterd 
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dus ik reed met die auto. Maar toen zijn zij beneden naar de kluis gegaan en ik 
heb de zaak boven afgedekt omdat ik had een officiële papieren en een officieel 
pistool natuurlijk.  

IV  En die overval was overdag?  
CV  Ja om een(1) uur toen was het net luchtalarm, net toen we naar binnen wouden 

gaan.  
IV  En u had een politieauto gecharterd.  
CV  Ja een DKW een burgerauto. Met een ei van de politie. (Lacht) 
 
00:04:00 
[image: 05:21:43.23] 
CV En ik had de politiepapieren bij me natuurlijk.  
IV Hoe ging die overval?  
CV Nou we gingen naar binnen en Gerrit die ging naar binnen en dinges ook en Bart 

die bleef buiten want die had een relatie aan de drukkerij die had ons precies 
geïnformeerd daarover. Hoe we moesten lopen we moesten door een kelder en 
met een lift en alles de hele toestand moest allemaal beveiligd worden, dat als het 
fout ging dat we toch weg konden komen natuurlijk hè. En ik was bij de portier 
een praatje maken met de portier en hoe heet het ook, hoe heet die euh Frans maar 
die directeur die wou niet meewerken. Want die dacht controle en toen we dus in 
de kluis waren zeiden we ja dit is een overval hoor, we moeten hè. Maar hij wou 
niet meewerken en toen zei Gerrit nog 'schiet hem godverdomme voor zijn kop 
man' hè nou toen schrok die en nou zijn vrouw die was zwanger   

 
00:05:00 
[image: 05:22:41.20] 
CV  en toen smeekte die om genade en toen hebben we gezegd, wat doen we dan met 

hem. Nou toen zei, toen kwamen ze boven ieder met zo'n grote rol en daar zaten 
twaalf hoeken in vel geloof ik, hele pakken waren dat natuurlijk tienduizend. En 
ja ze hadden hem meegenomen ze wisten niet waar ze met hem naar toe moesten. 
Zegt Gerrit nou dan zet je hem net buiten Leiden, buiten Den Haag, tussen Leiden 
en Den Haag zet je hem er maar uit.  

IV Dus hij werd meegenomen?  
CV Dus toen moest ik hem meenemen. En toen zijn we gereden naar Amsterdam.  
IV U moest de directeur. 
CV De directeur die kwam ook met een rol onder zijn arm kwam ook het gebouw uit 

(lacht) of wij stonden voor de deur natuurlijk, dus daar hadden we de auto 
neergezet. Toen kwamen ze allemaal met zo'n grote rol persoonsbewijzen aan.  

IV Niemand had iets in de gaten die buiten rondliep dat daar binnen iets gaande was? 
CV Nee, helemaal niet. Helemaal niet in de gaten.  
IV Dus u reed weg met een auto met rollen persoonsbewijzen.  
CV Met z'n, met pistolen we hadden zes pistolen natuurlijk bij me. Want daar moet je 

natuurlijk niet mee blijven lopen dus die hadden we in de auto.  
 
00:06:01 
[image: 05:23:40.19] 
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CV Met dinge, daar zat dus de directeur in en daar zat ik in daar zat Badrian en Kobus 
was daar ook bij geloof ik.  

IV  En alle rollen met persoonsbewijzen? 
CV  Ja natuurlijk. 
IV  Blanco’s 
CV  Blanco's, ja blanco's toen daar stonden nog niet eens nummers op. Dit waren ze, je 

kunt er wel een krijgen van me want ik heb er nog een stapeltje boven liggen. 
(Bladert)  

IV  Daar houd ik u aan.  
CV  Dat is goed hoor dat maakt mij niet uit hoor. Hier (Bladert door de map) Dit zijn 

weer andere papieren die, oja dat is, we hebben toen, dit was fantastisch hè en 
invullen. Deze heeft ze voor zichzelf uitgeschreven. Een originele maar daar zaten 
de nummers nog niet (document in beeld) hier van de Landsdrukker weg, toen 
heb ik er in laten drukken bij de bevrijding persoonsbewijscentrale AB  

IV Wie heeft deze uitgeschreven?  
 
00:07:00 
[image: 05:24:36.18] 
CV Mijn vrouw.  

(Persoonsbewijs in beeld) 
CV  Voor mij ook een (1) natuurlijk. Even kijken hoor, nee dat is een ander 

persoonsbewijs van haar.  
IV Hiermee konden mensen gered worden?  
CV Waarmee?  
IV Met deze persoonsbewijzen? 
CV Met die niet want dat is een Joke.  
IV Maar met valse persoonsbewijzen?  
CV Ja natuurlijk, ja dat was onvoorstelbaar als je dat had.  
IV Want? 
CV Nou dan kon je legitimeren en dan hè, dan maakten ze je niks.  
IV Gingen er valse persoonsbewijzen naar Joden?  
CV Ja natuurlijk, massa's. Die zullen hier ook nog wel inzitten. De aanvraag. Er 

waren heel veel aanvragen misschien zit die wel weer in een andere map hoor. 
Maar er waren aanvragen en die kwamen dan bij ons binnen hè, dus dan eh 
(bladert) dat is niks bijzonders. Straffen voor de naslag bevolkingsregister 
Amsterdam ook van dinges.  

 
00:08:00 
[image: 05:25:35.20] 
CV  Wie heb ik nog stukken van Badrian, van Es heette die toen ook vals. 

Valeriusstraat woonde die zogenaamd, Viottastraat woonde die bij mijn 
schoonouders in huis bij mijn vrouw, daar woonde hij zogenaamd daar had hij 
ook een kamer.  

IV Valse namen, valse adressen? 
CV Ja natuurlijk. We deden niet anders, het was die dokter wat ik zei. O hier is nog 

zo'n blanco (haalt papier uit hoesje) die we maakte en zo hebben we ze en zo 
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hebben we ze, kijk (in beeld) en zo hebben we ze weggehaald. Maar dan toen 
moest er nog gesneden worden natuurlijk, want twaalf zaten er toen geloof ik op 
een vel. Zonder nummers, dit zijn echte. (Tikt op tafel) En toen hebben we er 
seculaire bijgemaakt, om de SD niet op een dwaalspoor te brengen, dat we hadden 
nu zo'n goede vervalsing die leken op echt. Maar we moesten er zeldzaam gebruik 
van maken want we hadden er niet zoveel gemaakt.  

 
00:09:04 
[image: 05:26:36.08] 
CV Die seculair zit hier ook ergens in en die hebben we er toen ook bijgedaan hè. En 

toen hadden we op de enveloppe Amsteleen (?) was het gewone distributiekantoor 
en dan hadden we op de enveloppe hadden we staan Amsteltwee, was ook een 
grapje natuurlijk hè. Dat deed je wel eens zo, dit is nog van Loe de Jong die hier 
is geweest toen, later Ben Seys.  

IV De belangrijkste naoorlogse historicus.  
(Brief in beeld) 
IV Mijn vriend, leest u maar even voor.  
CV Even kijken hoor. (leest voor) Geachte heer Verbiest, mijn vriend Theo van 

Raalte vertelde deze dagen dat u nog in het bezit zou zijn van stukken van de 
groep van Gerrit-Jan van der Veen.  

 
00:10:02 
[image: 05:27:31.19] 
CV (Leest voor) Alsmede van het Bureau Joodse Zaken van de Amsterdamse politie. 

Ik zou het bijzonder op prijs stellen wanneer wij de stukken eens zouden mogen 
zien. Het kan zijn dat er zich dingen onder bevinden die voor ons werk van veel 
belangstelling zijn. Mocht u over deze zaken eerst eens willen spreken, belt u mij 
dan op. Ik kom dan graag eens bij u langs. Ik wist niet dat u met Mia Gompert 
getrouwd ben, ik herinner mij haar wel haar heel wel. Hoogachtend Doctor Loe 
de Jong. ‘Vrijdag 1-11-63.’  

IV Ohja hier ik had het over die dokter hè, dat zei ik nog die van Gerrit van der Veen. 
Hier heb je nog een verklaring van hem. (Brief in beeld) Wat hij toen schreef, 
toen zat ik zelf een beetje, dat ik had die verklaringen nodig.  

IV Waarvoor?  
CV Nou ehm ik had problemen bij de politie in '48 al 
 
00:11:04 
[image: 05:28:31.14] 
IV Waarom?  
CV Ja naar aanleiding van natuurlijk die persconferentie die ik heb gehouden in april 

'46 dat die NSB'ers weer terug kwamen bij de Amsterdamse politie.  
IV Nog even, Loe de Jong schrijft u bent in het bezit van documenten van de 

verzetsgroep, maar ook in het bezit van documenten van bureau Joodse Zaken, 
was dat zo?  

CV Ja.  
IV Wat waren dat voor 
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CV Nou ik heb na de oorlog, toen ik in de gaten kreeg dat die NSB'ers weer 
terugkwamen. Ik kwam nogal veel in het archief heb ik dus een heleboel uit het 
archief gehaald. En met de beheerder van het archief de afspraak gemaakt dat als 
hij dingen tegenkwam die op de oorlog betrekking hadden dat hij die niet moest 
vernietigen.  

 
00:12:03 
[image: 05:29:27.15] 
CV Want hij had opdracht om grote delen van het archief te vernietigen.  
IV Van wie?  
CV Van de leiding, van de korpsleiding natuurlijk. 
IV Na de oorlog.  
CV En toen heb ik dus die persconferentie gehouden. Toen werd ik op de mat 

geroepen bij Kaasjager.  
IV Wie was dat?  
CV Dat was de hoofdcommissaris van de politie die wou mij straffen. Ja maar kijk ik 

doe dat niet uit (...?) politieman, ik doe dat als verzetsman. En ik vind het zaak dat 
hier wat aan moet gebeuren en ik wist hem te overtuigen aan de hand van stukken 
die ik al had. Toen heb ik aan hem gevraagd of ik een groot aantal zaken, 
waaronder de Boeken van de wachtcommandant waar alle arrestanten in staan, die 
er in de oorlog zijn gemaakt en alle Joden die op het hoofdbureau van politie zijn 
geweest, door wie ze zijn gebracht, wanneer ze zijn gebracht en waar ze naar toe 
gegaan zijn.  

 
00:13:02 
[image: 05:30:24.01] 
CV En de hele geschiedenis daarvan en die boeken die waren er, maar die wouden ze 

mij niet geven. En toen heeft de hoofdcommissaris heeft toen een briefje getekend 
en ik was agent even niet vergeten hoor. Dat ik alle boeken die ik nodig had in 
beslag mocht nemen.  

IV Als gewone agent? 
CV Ja. En dat heb ik gedaan. En ik zeg later tegen Loe de Jong, die ik heb daar 

rapporten over opgemaakt in '48 in '46 en toen ik met pensioen, of toen ik daar 
ontslag genomen heb, omdat ik kon niet meer verder. Toen heb ik, ik had een 
heleboel materiaal dus toen heb ik Loe de Jong heb ik via mijn vriend Theo van 
Raalte, mijn vrouw kende Loe de Jong ook wel, benaderd en die is toen gekomen 
en die heeft toen een heleboel meegenomen en die heeft toen Seys weer gestuurd 
en die heb ik ook weer een hele koffer met materiaal meegegeven.  

 
00:14:01 
[image: 05:31:21.11] 
 
CV En daar zat onder ander ook bij dat dossier van Joodse Zaken van Dahmen von 

Buchholz die eh hoe heet die ook alweer die archivaris die zei ik heb de opdracht 
om dit allemaal, dat lag in de vuilnisbak. Toen heb ik gezegd dat is goed dat zal ik 
wel in de vuilnisbak stoppen, dus ik heb die hele boel ingepakt en die heb ik mee 
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genomen naar huis. Dat was dat archief. En dat heb ik dus, dat had ik als 
materiaal om de zuivering te beginnen in Amsterdam.  

IV  Maar daar was men niet zo enthousiast van. 
CV  Maar daar is, ik heb het rapport gemaakt voor, ik heb de brief nog gemaakt de 

concept brief voor de Minister van Justitie die zit hier ook in. Alleen ik kan het nu 
niet vinden allemaal zo vlug op het ogenblik want ik heb tientallen dossiers 
natuurlijk. Ik heb het wel ergens op een rijtje staan maar dan moet ik dat weer, dat 
duurt te lang natuurlijk.  

 
00:15:00 
[image: 05:32:17.19] 
CV Maar toen heb ik dus die opdracht gekregen om dat te onderzoeken en dat heb ik 

gedaan. En ik heb alles ook wat ik hier verteld heb, heb ik op papier gezet. En dat 
heb ik dus toen ik wegging bij de politie, toen dacht ik ja ik wil niet hebben dat 
het, ik moest alles inleveren maar ja onder toezicht van hoofdinspecteur heb ik 
gewerkt natuurlijk daar en die kende ik ook weer goed. En ik heb uiteindelijk dat 
verslag gemaakt met alle bewijsstukken erbij, met alle namen en toenamen en 
alles erbij en dat heb ik toen aan de hoofdcommissaris gebracht, dat moest ook 
via, dat mocht ik zelf ook niet doen natuurlijk. Dat moest die hoofdinspecteur dan 
weer doen. En die heeft dat toen, die heeft dat toen gekregen.  

IV En wat heeft hij daar mee gedaan?  
CV En daar heb ik nooit meer van gehoord. (...) En toen Guus Meershoek (staat op 

van mijn stoel en loopt weg)  
IV De historicus. 
CV De historicus.  
 
00:16:00 
[image: 05:33:15.08] 
CV (Komt terug en gaat weer zitten) Die ik heel veel heb geholpen bij zijn onderzoek 

over de Amsterdamse politie. En ik kon hem natuurlijk ontzettend veel vertellen 
en ik heb hem datgene wat ik heb allemaal verteld. Toen zijn boek uitkwam was 
er nog even een vergissinkje. Dus ik heb hem nog even een briefje geschreven 
toen en dat is ook in elk boek opgenomen. (Houd briefje omhoog) En daarin staat, 
daar hebben we het dan nu over. Euh van vrijwel alles was een kopie gemaakt 
voor het geval dat puntje puntje puntje. Ik ga ook niet in een mandje melken voor 
een tweede keer zeiden ze dan, samen met Dijkstra dat was die latere 
commissaris, die was toen hoofdinspecteur, maakte ik voor de hoofdcommissaris 
een conceptbrief aan de Minister van Justitie die gedateerd 15 juni 1946, ruim 
twee jaar na mijn vrijwillig ontslag in 1961 bij de politie he, gaf ik Loe de Jong 
een kopie en korter tijd later overhandigde ik Seys een koffer vol met materiaal 
over onze verzetsgroep.  

 
00:17:03 
[image: 05:34:15.13] 
CV En de Amsterdamse politie in oorlogstijd. Ik heb er nooit meer iets over gehoord. 

Over dat verslag, totdat jij Guus Meeshoek (?) vertelde dat jij mij onderzoek in 
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het politiearchief had gevonden. Want ik zeg tegen hem, hij had overal toegang in 
het politiebureau. En ik zeg tegen hem dan moet je niet in het geheime archief 
kijken want daar zit niks, je moet in het geheime-geheime archief moet je kijken. 
(Lacht) In dat geheime archief daar vond hij mijn hele verslag van 1946 en die 
brief is geschreven in 1999 deze geloof ik.  

IV Nog twee vragen. (...) Wat willen de mensen van nu maar niet begrijpen over de 
oorlog?  

 
00:18:00 
[image: 05:35:10.12] 
CV Die willen maar niet begrijpen dat ze zelf even zeer schuldig zijn aan het 

weghalen van de Joden, als die Amsterdamse politie en die andere politiemensen. 
Dat willen ze niet begrijpen. Allemaal ik ook hoor! Ik zonder mijzelf niet uit. (...) 
En daar moeten we rekening mee houden. (...) Ja dat is een exemplaar, mag je 
gelijk wel hebben. De rest niet want die heb ik, die mag ik niet geven want die 
behoord tot onze groep natuurlijk. Deze (houdt papier voor zich) die is van onze 
groep. Achterop staat ook nog een tekst. (Blanco bewijs in hand van interviewer)  

IV Gestolen, een gestolen persoonsbewijs? 
CV Ja. Ja dit zijn gestolen persoonsbewijzen ja.  
IV Welke datum?  
CV (...) Even kijken, we hadden de, der-tig april '44 denk ik. Denk ik, of 

negenentwintig april want de dagen erop hadden we die overval op de 
Weteringsschans een paar dagen later. 

IV Twee jaar eerder was niet erg geweest toch?  
CV (Lacht) Tja. Oh dit is van Zubli dat heb je gelezen he? Van die dokter Zubli, dit is 

dokter Zubli. (Krantenartikel met foto in beeld 'Arts bij toeval in illegaliteit')  
 
00:20:04 
[image: 05:37:09.04] 
CV En die heeft, De Clercq Zubli heeft die heeft dus Gerrit van der Veen de eerste 

hulp, medische hulp verleend.  
IV Die is daarvoor in de krant gekomen?  
CV Ja. En daarvoor heeft hij van mij als dank (lacht) ik zeg jij hebt me concentratie, 

ik was ook mijn huis uit later, jij hebt mij naar het concentratiekamp gestuurd. Ik 
zeg ja maar dat maken we goed, hij kwam terug uit het concentratiekamp had niks 
meer. En toen zei ik tegen Voordewind we moeten, hij had geen vervoer ik zeg er 
staat nog een prachtige motorfiets van de een of ander mof in beslag genomen is 
dat geweest. Ik zeg als we die nou aan hem geven dan heeft die heeft hij een klein 
beetje genoegdoening dat hij in het kamp heeft gezeten. Van Voordewind zei, ga 
je gang maar. Dat was na de oorlog. (Lacht) 

IV Wat heeft u vader u nou geleerd u mag niet stelen?  
CV Ja maar dat zeg ik ook, dat is ook waar en dat blijft ook waar maar er zijn situaties 

die toch nog weer even belangrijker zijn! (lacht) 
 
00:21:07 
[image: 05:38:10.03] 
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(Schudden elkaar de hand)  
CV Ja, haha (lacht) toen zei ik dan moet je nog wat op papier zetten voor me. Want ik 

heb het nodig, ik heb hem er toen niet aan herinnert dat die toen die motorfiets 
gehad had dat was toen al een paar jaar later natuurlijk he.  

IV Leest u eens een stukje?  
CV Wat? 
IV Leest u maar een stukje.  
CV (Leest brief voor) Medische adviseur van de stichting 40-45 Clercq Zubli 27 juni 

1948 aangaande Dhr Verbiest kan ik u het volgende mededelen. Ik heb hem het 
eerst leren kennen tijdens de bezetting. Toen hij mij om braakpoeder vroeg ten 
gevangen genomen Nederlanders laten te simuleren zijn werden dan onder 
verdenking van een acute buikaandoening naar het het ziekenhuis overgebracht,  

 
00:22:03 
[image: 05:39:03.16] 
CV (Leest voor) waar de kansen op ontsnapping veel groter waren en dan ook vaak 

met succes zijn benut geworden. De tweede maal dat ik Verbiest van dichtbij 
meemaakte was bij een gelegenheid bij een overval op de Weteringsschans, 
waaraan hij onder leiding van de bekende verzetsstrijder Gerrit van der Veen had 
meegedaan. Hij, Verbiest was een der gene die mij opwachtte en mij naar de 
aangeschotene toebracht die ten gevolge van deze eerste hulp en de verdere 
behandeling die ik Van der Veen verleende, werd ik veertien dagen later tijdens 
een bezoek op zijn onderduikadres door de SD gegrepen en moest ik een jaar naar 
een concentratiekamp tot aan de bevrijding. Na de bevrijding werd ik bij de heer 
Verbiest huisarts en het bleek mij al spoedig dat het zenuwgestel van allen van 
mijn patiënt, door het vele en gevaarlijke illegale werk dat hij gedurende bezetting 
had verricht, behoorlijk geleden had.  

 
00:23:04 
[image: 05:40:01.01] 
CV (Leest voor) Dankzij zijn intelligentie en het zeer beschaafde milieu dat zowel hij 

als zijn vrouw en hun huis weten te scheppen kwam hij spoediger dan ik had 
gedacht over zijn depressie heen. Daarbij heeft ook geholpen zijn grote 
belangstelling voor vele zaken en gebeurtenissen uit zijn omgeving welke door 
zijn grote goede algemene ontwikkeling gemakkelijk onder zijn aandacht vielen, 
naar een jaar waren dan ook vrijwel alle symptomen bij hem verdwenen en was 
hij weer dezelfde onvermoeide werker zoals ik hem in de illegaliteit heb doen 
volgen, ik kan niet anders enzovoorts. Ja. (...) toen.  

IV Allerlaatste vraag. Zijn we iets vergeten te vragen?  
CV Ik kan nog wel een week doorgaan.  
IV Dan krijgen we ruzie met uw vrouw.  
 
00:24:00 
[image: 05:40:56.04] 
CV Ja zeker en die en die was onvoorstelbaar, ik heb haar nooit bang gezien. Altijd 

was zij even kalm, altijd stond ze daar heeft ontzaglijk veel voor mensen gedaan. 
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Heeft ook verschillende Joden weer geholpen aan valse papieren bij het 
Calmeijeren daar heb ik nog altijd de meeste bewondering voor en dat zal altijd zo 
blijven. We zijn eind van het jaar zestig jaar getrouwd (lacht) ja. Hans van Gogh, 
ow wat wij deden dat heeft Hans, Hans is een neef weer van de schilder van Gogh 
die zat ook in onze groep. Hij was ook met een halve Jodin was hij getrouwd en 
toen ging hij naar, toen moest hij naar Vught, toen heeft hij een half jaar in Vught 
gezeten. Toevallig hebben ze daar leren kennen en toen kwamen we bij zijn 
moeder, die woonde op de nou goed in het huis van Hans op de Stadhouderskade 
was ik daar toen.  

 
00:25:09 
[image: 05:42:02.05] 
CV En toen zei ze 'je moet Hans een beetje sparen hoor, want die heeft een half jaar 

gezeten enzovoorts' een bekend schrijfster was dat Anna van Gogh-Kaulbach. 
Vanaf de eerste dat zat Hans weer in de illegaliteit. En Hans die schrijft. (Leest 
voor) Gaande wil ik aan het verzoek van de heer C Verbiest, ook van '48, voldoen 
het een en ander over het illegale werk van de heer Verbiest gedurende de 
bezettingstijd meedelen. Alvorens wil ik echter eerst een overzicht, slechte kopie 
is dat, over het werk van de PCB. De heer Verbiest een zeer actief lid was willen 
geven.  

 
00:26:01 
[image: 05:42:51.23] 
CV (Leest voor) De omzet in de jaren '43 - '45 moeten geschat worden op 40.000 

persoonsbewijzen, veertigduizend zegels en veertigduizend PD zegeltjes, 
vijfenzeventig duizend distributie stamkaarten, vijfenzeventigduizend inlegvellen, 
honderdduizend eerste distributiestamkaarten, veertigduizend inlegvellen, DSK 
honderdduizend diverse Ausweissen bescheidigung (?) deze papieren werde 
gefotografeerd getekend ge(...?) en gedrukt. De gegeven werden voor de 
persoonsbewijzen, met name en dergelijke van Ausweissen vanuithet gehele land 
bij het centrum van de PBC terecht. Om dan via info kantoren en koeriers aparaat 
weer bij de aanvragers te belanden. In de tijd dat Verbiest zich niet op straat kon 
vertonen in verband met zijn ontvluchting op het Stationsplein in Amsterdam. 
Vervalste hij de hele dag met zijn vrouw persoonsbewijzen.  

 
00:27:05 
[image: 05:43:53.16] 
CV  (Leest verder) Eens heeft hij toen op een (1) dat met zijn vrouw op een oplage van 

tweehonderd en vijftig stuks bereikt. Verbiest vervoerde vervalste papieren, 
clichés en wapens door het gehele land dankzij zijn politiepapieren, Verbiest 
verzorgde kantoren waarvan een complex met ondergrondse geheime werkkamer 
tegen een zeer lage huurprijs. Eveneens zorgde hij voor cement en stenen voor de 
bouw van grote schuilplaatsen voor pistolen, munitie enzovoorts zelfs kwam hij 
eens aan met een Duits geweer met bijbehorende munitie kosten nihil. Ook 
verzorgde hij voor onze groep kosteloos personenauto en eveneens de benodigde 
benzine. Tal van onderduikadressen werden eveneens door Verbiest gevonden 
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terwijl hij tevens een politie auto wist te verkrijgen om een spoed opdracht inzake 
valse Rode Kruis papieren uit te voeren, waardoor twintigtal mensen van transport 
naar Polen konden worden teruggehouden.  

 
00:28:00 
[image: 05:44:46.21]   
CV  (Leest voor) Voorts gaf de heer Verbiest uit eigen bezit een radiotoestel en een 

rijwiel, nou is dat rijwiel dat ik net zij. Hij werkte zeer lang op eigen kosten. 
Verbiest werd in 1942 door de beruchte SD'er Piet Kaay (?) thuis gearresteerd en 
naar de Euterpestraat overgebracht. Alwaar hij zich echter vrij wist te praten. In 
mei '44 werd hij op het Stationsplein door de Sicherheitsdienst SD Kaptein  
gepakt. En in december '44 door een zestiental SD'ers op een adres waar zij.  

CV  Nou verder kan ik het niet zien. 'Waar zij..' (haalt papieren uit hoesje)  
CV  Ik moet de achterkant hebben. 'Waar zij..' (stopt papier weer terug in hoesje)  
 
00:29:00 
[image: 05:45:44.08] 
CV Wat heb ik hier staan? Arrestatie van 5, ja zelfs toen de SD Kaptein geliquideerd 

zou worden, nee. O gaat die verder daar. (Leest verder) Waar zij juist een inval 
deden, beiden keren wist Verbiest gelukkig zijn koelbloedigheid te bewaren en te 
ontkomen met zeer bezwarend materiaal bij zich. In Haarlem haalde hij een partij 
Joodse goederen bij een NSB'er weg. Die Jood was met minder goede 
bedoelingen in huis genomen, bedoelde Jood was bijtijds gewaarschuwd en het 
huis ontvlucht. Bij de overval op de Weteringsschans in de nacht van 19-5-1944 
of liever bij de voorbereiding van de geraamde overval, waarbij twee van niets 
wetende chauffeurs door de SD werden gepakt. Verspilde Verbiest zijn koppel 
politiekoppel, pistooltas en pistoolkoord. Met Joop van de Mark en een agent van 
de Secret Service haalde Verbiest een auto vol zendmateriaal uit een loods in 
Hilversum.  

 
00:30:00 
[image: 05:46:41.21] 
CV Hij reed lang tevoren beraamde liquidaties van een verrader tevens NSB'er 

woonachtig in Den Haag per slot van rekening niet uitgevoerd. Maart '44 Verbiest 
Joop van der Marken de gefusilleerde Badrian en Boverhuis voelden zich geen 
van vieren instaat om het beslissende ogenblik te schieten. Hoewel de uitvoering 
zeer gemakkelijk zou zijn geweest. Verbiest heeft nooit zelf iemand geliquideerd, 
dit zal bij mij bekend moeten zijn. Ja, zelfs toen de SD Kapitein geliquideerd zou 
worden. Dat deze Verbiest op het Stationsplein had gearresteerd en de 
mogelijkheid bestond dat hij Verbiest als politieman had herkend, heeft Verbiest 
toen hij in verband met de arrestatie met vijf van onze medewerkers toch onder 
moest duiken, opdracht te geven de liquidatie niet uit te voeren. Daar deze voor 
hem toch niet meer van belang was.  

CV En dat staat er niet bij maar, ik vond dat dus de overheid dat verder moest afdoen 
en die heeft het laten afweten. Dat zeg ik er dan nu even bij.  
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CV (Leest verder) In de Hongerwinter heeft Verbiest nog tal van voedseltransporten 
begeleid. Dankzij de commissaris Voordewind heeft Verbiest tot aan de 
bevrijding administratief in dienst van de Amsterdamse politie gebleven. Hoewel 
de Sicherheitsdienst op het hoofdbureau was geweest om Verbiest te arresteren en 
ondanks het dringend verzoek van Verbiest hem afwezig te melden, naar de heer 
Voordewind hierdoor zelf natuurlijk ernstig gevaar liep. Dit speelt zich af begin 
juli '44. Nou ik wil deze beschouwingen enzovoorts. (Einde voorlezing)  

CV Ja hier staat zo'n beetje een opsomming van wat de groep deed hè. Ja.  
IV Tjonge jonge.  
 
00:31:54 
[image: 05:48:31.11] 
 
EINDE 
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