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Cornelis van den Bogert werd geboren op 6 oktober 1917 in Hedel en groeide op in Alphen 
aan de Rijn. Hij werd in 1937 beroepsmilitair en maakte de oorlog mee rond Hedel en bij de 
Grebbeberg. Na de oorlog is hij bij de marechaussee terechtgekomen en heeft hij van 1942 tot 
1943 gewerkt als bewaker in kamp Westerbork. In het kamp had hij contact met Joodse 
mensen en smokkelde hij spullen in en uit het kamp. Ook raapte hij briefjes op die uit de 
transporttreinen werden gegooid. Hij zorgde dat deze op de plek van bestemming kwamen. 
Tevens noemt hij een baby die met behulp van een boodschappentas uit het kamp 
gesmokkeld werd. [Translator’s Note: Er zit heel veel herhaling in het interview. Cornelis 
van den Bogert komt regelmatig verward over en lijkt soms feitelijke onjuistheden te 
vertellen.]  
 
 

File 1 
 
 
[01:] 00:48:18 – [01:] 09:28:00 
00:00 – 10:01 
 
Cornelis van den Bogert stelt zichzelf voor en vertelt over de kerktoren van zijn 
geboorteplaats die in de laatste dagen van de oorlog werd verwoest; vertelt over de plaats 
Hedel gelegen tussen Zaltbommel en Den Bosch; vertelt dat er in het dorp zeer religieuze 
protestanten woonden; geeft aan dat migratie meer seculiere mensen bracht; vertelt over zijn 
school dichtbij de kerk; geeft aan dat het een protestantse school was; geeft aan dat hij een 
prettige jeugd had; merkt op dat ze vroeger niet zo brutaal op school waren als nu ; vertelt dat 
zijn opvoeding niet zo streng was; vertelt dat hij zijn twee oudere zussen nooit heeft gekend; 
verklaart dat zij voor hem stierven aan tuberculose; vertelt dat hij tot 1930 in Alphen aan den 
Rijn naar school ging; vertelt over de Ambachtsschool en hoe hij in 1937 beroepsmilitair 
werd; vertelt hoe hij tijdens de oorlogsdagen vocht bij de Grebbenberg; vertelt over de 
dogmatische protestanten en over polarisatie van Holland en de spanningen tussen 
katholieken en protestanten.  
 
[01:] 09:28:01 – [01:] 19:00:09 
10:02 – 19:57 
 
Cornelis van den Bogert geeft aan dat slechts een paar Joden in Alphen aan den Rijn 
woonden; geeft aan dat Joden vaak slagers waren; vertelt over de kleine omvang van de 
bedrijven rond Alphen aan den Rijn; vertelt over zijn ouders, die een moeilijke tijd hadden in 
de crisisjaren; geeft aan dat vader boer was op een eigen boerderij; beschrijft over de wijze 
van aannemen en ontslaan in het leger; vertelt over zijn toetreding toen hij 18 jaar was; 
verhaalt over zijn opleiding; geeft aan dat hij de oorlog verwachtte, ondanks het Nederlandse 
neutraliteit; vertelt dat de oorlog in heel Nederland op hetzelfde moment begon en vertelt hoe 
alle strategische plaatsen werden aangevallen; vertelt dat hij geluk had dat hij niet omkwam 
gedurende de strijd; vertelt over het gebrek aan kennis en geeft aan dat maar weinig mensen 
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een radio hadden; vertelt over de verouderde manier van vechten; weet niet zeker of er Joden 
in zijn eenheid zaten; geeft aan dit niet geweten te hebben. 
 
 
[01:] 19:00:10 – [01:] 28:36:19 
19:58 – 29:57 
 
Cornelis van den Bogert geeft aan dat de mobilisatie een leuke tijd was; geeft aan dat de 
militairen uit verschillende regio’s afkomstig waren; vertelt over het gebruik van paarden in 
het leger; vertelt dat het in mei 1940 serieus werd; vertelt over de weg van Rhenen naar 
Arnhem die door vluchtende militairen en burgers verstopt raakte; vertelt over pogingen om 
een doorbraak te forceren in de Duitse linie op de Grebbenberg; vertelt dat de stad Rhenen 
volledig werd verlaten door de bevolking; vertelt over de stemming onder de militairen; zegt 
dat ze geen idee hadden hoe lang de oorlog zou duren; geeft aan dat ze gewoon hun plicht 
deden; vertelt dat de Fransen slechts een beetje zouden kunnen helpen; vertelt over het zien 
van een gewonde medesoldaat; vertelt over het gebied rond de Bommelerwaard; vertelt over 
het zien van gewonden.  
 
[01:] 28:36:20 – [01:] 38:13:21 
29:58 – 39:58  
  
Cornelis van den Bogert vertelt over het moment waarop hij van de capitulatie hoorde; vertelt 
dat het bericht op de radio een klap in het gezicht van de militairen was; vertelt hoe de 
militairen werden gedemobiliseerd; geeft aan dat ze werden ontwapend, maar wel in uniform 
bleven; vertelt over het werk in de Opbouwdienst; beschrijft hoe hij aangenomen werd bij de 
politie, die een voorkeur had voor militairen; vertelt over keuzes bij de politie en de 
verschillende takken; vertelt over de Marechaussee; vertelt over het krijgen van opleiding en 
over de dagelijkse; geeft aan dat hij eerst gestationeerd was in Assen, provincie Drenthe, voor 
meerdere jaren; vertelt dat hij vervolgens in Den Haag bij het Koninklijk paleis en in de 
steden van Purmerend, Noord Holland, en Wilnis, Utrecht werkzaam is geweest; vertelt over 
mensen die boos waren op de Koninklijke familie vanwege het vertrek naar Engeland.  
 
[01:] 38:13:22 – [01:] 47:51:04 
39:59 – 50:00 
 
Cornelis van den Bogert vertelt dat het werken in oorlogstijd zwaar was; zegt dat zijn eenheid 
pro-Oranje was en dat hij hier erg blij mee was; zegt dat ze dingen deden die niet waren 
toegestaan; vertelt dat hij geen Joodse collega's bij de marechaussee had; vertelt over de 
illegale activiteiten; vertelt over onderduikers die eigenlijk moesten werken in Duitsland; 
vertelt over zijn kennis over schuilplaatsen; legt uit hoe ze ervoor zorgden dat mensen konden 
ontsnappen die ze moesten arresteren; vertelt over de gezindheid van zijn collega’s; geeft aan 
dat er een paar NSB’ers bij zaten; vertelt over de executie van vijf collega’s; vertelt dat ze 
soms de andere kant op keken zodat ze mensen niet hoefden te arresteren; beschrijft de sfeer 
in Nederland tijdens de bezetting; zegt dat de mensen goed waren georganiseerd en dat ze 
elkaar probeerden te helpen; geeft aan dat hij niet wist hoe lang de oorlog zou duren; vertelt 
over de Nazi propaganda; merkt op dat ze in 1944 wisten dat het tij was gekeerd. 
 
[01:] 47:51:05 – [01:] 57:25:06 
50:01 – 59:58 
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Cornelis van den Bogert vertelt over onderduikers en over de verdeling van wapens; vertelt 
over het verzet dat steeds beter georganiseerd werd; geeft aan dat de vijand eveneens meer 
weerstand ging bieden; vertelt dat de Duitse onderdrukking verhevigde; vertelt over het feit 
dat een goede officier met de regels moest breken; vertelt over de anti-Joodse maatregelen; 
vertelt dat het leven van de Joden steeds moeilijker werd; vertelt dat er intensiever naar hen 
werd gezocht door de Landwacht; vertelt dat hij Een officier zou moeten escorteren bij het 
ophalen van Joden; vertelt dat ze soms op tijd mensen konden waarschuwen; vertelt over 
overvallen op distributie kantoren; zegt dat als hij mensen moest ophalen hij eerst mensen 
van te voren waarschuwde; vertelt over deuren die niet op slot werden gedaan om zo 
behulpzaam te zijn bij berovingen en overvallen; vertelt over goed en fout bij zijn collega’s.  
 
[01:] 57:25:07 – [02:] 06:04:22  
59:59 – 01:08:59 
 
Cornelis van den Bogert vertelt hoe hij uiteindelijk in de provincie Drenthe bij de 
verkeersdienst terecht kwam; geeft aan dat ze naar Westerbork moesten als ordehandhavers; 
geeft aan ordehandhaving niet nodig was, aangezien de Joden niks deden; beschrijft hoe het 
kamp bekend stond; vertelt dat het kamp vooral geleid werd door Duitse Joden die daardoor 
de mooiste baantjes hadden; beschrijft de sfeer in het kamp; verklaart hoe ze in contact 
kwamen met de Joden uit het kamp; geeft aan dat hij spullen voor hen mee smokkelden.  
 
 

File 2 
 
 
[02:] 06:40:06 – [02:] 15:40:02 
00:38 – 10:01 
 
Cornelis van den Bogert vertelt over de oprichting van Westerbork in 1937; geeft aan dat de 
Joden passief waren; vertelt dat hij als officier in ’42 en ’43 Westerbork ging bewaken; 
vertelt dat zijn collega’s Westerbork kenden; vertelt over de Duitse Joden die er het langste 
zaten; geeft de verschillen aan tussen de Nederlandse en de Duitse Joden; vertelt dat er in de 
wachttorens SS’ers zaten; vertelt over post en pakjes die ze het kamp in smokkelden; vertelt 
dat er zelfs een baby uit het kamp werd gesmokkeld; vertelt over mensen die aan de 
Arbeidsinzet in Duitsland wilden ontkomen; vertelt hoe hij om ging met de kritiek omtrent 
het feit dat ze weinig mensen arresteerden; vertelt dat hij nooit zoveel heeft moeten liegen als 
in de oorlog; geeft aan dat het moeilijk was om een goede agent te zijn; vertelt over de NSB 
agenten die werden opgeleid vlakbij Deventer in Schalkaar; vertelt over de hoofdweg van het 
kamp ‘De boulevard de Misère’; denkt dat de capaciteit per barrak tussen de 800 en 1000 lag.  
 
[02:] 15:40:03 – [02:] 25:16:22 
10:02 – 20:03 
 
Cornelis van den Bogert vertelt over de Lippman & Rosenthal bank die waardevolle 
bezettingen in nam; vertelt dat mensen de gok niet wilde nemen om spullen aan hem te 
geven; geeft aan dat het moeilijk was om in Drenthe onder te duiken; geeft aan dat ze de 
gevangenen mogelijkheid tot ontsnappen gaven; vertelt dat de mensen uit de barrak gestraft 
zouden worden wanneer iemand zou vluchten; geeft aan wat de Joden aan waardevolle 
spullen bij zich hadden; vertelt dat hij wel eens een babbeltje ging maken met de mensen in 
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de rij; geeft aan dat de mensen hem niet vertrouwden; legt uit waarom hij de Joden wilde 
helpen.  
 
[02:] 25:16:23 – [02:] 34:48:01 
20:04 – 29:57 
 
Cornelis van den Bogert vertelt over de risico’s van het helpen van Joden; vertelt dat het 
leven eenzaam was omdat je niemand kon vertrouwen; vertelt dat hij heel geheim moest 
werken; vertelt hoe de Joden uit Amsterdam in Westerbork terechtkwamen en dat ze in het 
begin nog van station Hooghalen naar het kamp moesten lopen; vertelt de werkzaamheden 
die de Joden in en buiten het kamp moesten verrichten; vertelt dat Joden aardappels moesten 
zoeken op het land, dat er 1 marechaussee op een groep van 100 mensen was; vertelt dat er 
nooit iemand op hem afstapte om te vragen of hij kon helpen ontsnappen; geeft aan dat er 
gevolgen waren voor je familie als je vluchtte; vertelt dat de Nederlandse mannen putjes 
langs de wegen moesten graven; geeft aan dat alle leeftijden in het kamp aanwezig waren en 
dat baby’s wel weggemoffeld werden; geeft aan dat er 93 treinen zijn vertrokken; vertelt hoe 
de eerste dag verliep van een nieuwe kampbewoner; geeft aan dat er zo’n 8000 mensen in de 
treinen zaten bij aankomst 
 
[02:] 34:48:02 – [02:] 44:29:16 
29:58 – 40:04 
 
Cornelis van den Bogert vertelt hoe de goederenwagons werden verzegeld; geeft aan dat hij 
wist dat de Joden verder naar het oosten zouden worden vervoerd; geeft aan weinig gezien te 
hebben van de treinen die weggingen; denkt dat de Duitsers geen pottenkijkers wilden; vertelt 
dat hij wel eens hoorde schreeuwen wanneer iemand mishandeld werd; geeft aan dat zelf 
nooit heeft hoeven optreden omdat de Joden nooit iets verkeerds deden; vertelt dat de SS 
buiten het kamp de orde bewaakte en de marechaussee binnen het kamp; geeft dat in ’43 de 
Schalkhaarders de marechaussee hebben afgelost; vertelt over de vriendschappelijke band 
tussen de marechaussee en de Joden; vertelt over de lijst uit Amsterdam die was 
samengesteld door de Joodse Raad.  
 
[02:] 44:29:17 – [02:] 54:04:01 
40:05 – 50:02 
 
Cornelis van den Bogert vertelt hoe de Joden hoorden dat ze op transport moesten; geeft aan 
dat hij in het begin totaal niet wist waar ze naar toe gingen; geeft aan dat hij wel eens een 
keer iemand van de lijst af heeft kunnen krijgen; vertelt dat Theresienstadt heel goed bekend 
stond onder de Joden in het kamp; vertelt over dit kamp waar hij later als toerist nog een keer 
is geweest; geeft aan dat de Joden geen keuze hadden waar ze naar toe gingen;  
 
[02:] 54:04:02 – [03:] 03:38:01 
50:03 – 01:00:00 
 
Cornelis van den Bogert vertelt dat er 93 treinen naar het oosten zijn vertrokken; legt uit hoe 
het op transport stellen in zijn werk ging; vertelt dat de Duitsers lijsten aan arakoudste gaven; 
denkt dat er zo’n 800 mensen in de trein gingen; vertelt dat het altijd goederenwagons waren; 
legt uit dat het een zwijnenstal geweest moet zijn in die wagons; geeft aan de wagons bij 
terugkeer enorm stonken; geeft aan dat de marechaussee niet bij de trein aanwezig was; geeft 
aan dat de Duitsers dit zelf deden; vertelt dat hij vaak stiekem achter de trein aan fietste en 
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briefjes opraapte; vertelt dat op die brief een adres stond; beschrijft dat bij de trein allemaal 
hoge SS mannen liepen; vertelt dat kamp Westerbork geen moordkamp was en dat er ook 
geen verschrikkelijke dingen gebeurde zoals in het oosten.  
 
[03:] 03:38:02 – [03:] 11:34:23 
01:00:01 – 01:08:16 
 
Cornelis van den Bogert vertelt over de behandeling van de Joden door de Duitsers, vertelt 
dat zij nooit zagen wanneer Duitsers Joden sloegen; geeft aan dat er in kamp Westerbork 
eigenlijk geen mishandelingen plaatsvonden; vertelt over Joden die naar Auschwitz gingen en 
daar werden vergast door middel van koolmonoxide; geeft aan dat er geruchten waren; geeft 
aan niet zeker te weten of hij het woord gaskamer wel eens in het kamp heeft gehoord; vertelt 
dat het beter was om over bepaalde zaken je mond te houden. 
 
 

File 3 
 
 
[03:] 12:04:22 – [03:] 20:47:10 
00:56 – 10:00 
 
Cornelis van den Bogert beschrijft de sfeer in kamp Westerbork, beschrijft hoe hij de eerste 
dag daar rondliep en zich oriënteerde; geeft aan dat het erg rustig was en er geen opvallende 
dingen waren in het kamp; vertelt dat er rond de dertig marechaussees waren; vertelt over het 
aftasten van de Joden; beschrijft de grote van het kamp; beschrijft de barakken binnen het 
kamp; vertelt dat de stapelbedden drie hoog waren.  
 
[03:] 20:47:11 – [03:] 30:21:01 
10:01 – 19:59 
 
Cornelis van den Bogert vertelt dat hij in het begin maar weinig zag van de Joden in kamp 
Westerbork; geeft aan dat hij als marechaussee erg vrij was in je rondes en dat je meestal 
alleen of met zijn tweeën liep; vertelt dat als de Joden je meer leerde kennen ze meer 
vertelden; geeft aan dat de Joden zich ook vaak verveelden omdat er weinig werk was; vertelt 
dat de Joden ook buiten het kamp moesten werken en dat ze hier makkelijk konden 
ontsnappen maar dat niet deden; vertelt over het werk op het land buiten het kamp; vertelt dat 
hij ’s avonds het kamp in ging en naar verloop van tijd met de Joodse gevangenen in contact 
kwam.  
 
[03:] 30:21:02 – [03:] 39:58:23 
20:00 – 29:59 
 
Cornelis van den Bogert herhaalt dat de Joden niet altijd werk te doen hadden en zich ook 
wel verveelde; geeft aan dat een transport voor veel drukte op het kamp zorgde; beschrijft het 
leven op het kamp als eentonig; geeft aan dat hij goed contact had met de Joodse familie Van 
Diem, textielhandelaren met een winkel in Alphen aan de Rhijn; geeft aan hoe hij dingen in 
en uit het kamp smokkelde; geeft aan eten te smokkelen; vertelt dat hij goede Joodse 
contacten kreeg in het kamp en met families van hen daarbuiten; vertelt dat ze de Duitse 
militairen negeerden en ze niet opzochten; geeft aan dat de kampcommandant Gemmeker niet 
zo barbaars was. 

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. 



05/04/2004 

 
[03:] 39:58:24 – [03:] 49:35:09 
30:00 – 40:00 
 
Cornelis van den Bogert vertelt dat er in het kamp geen verschil was tussen arm of rijk maar 
wel tussen Duitse Joden en Nederlandse Joden; vertelt dat de Duitse Joden hooghartig waren 
en alle mooie baantjes hadden; vertelt dat de Duitse Joden het voor het zeggen hadden; 
beschrijft hoe de spoorlijn eerst tot Hooghalen kwam en later tot in Westerbork; vertelt dat de 
Joden heel gelaten waren als ze van het station naar kamp Westerbork liepen en gewoon 
deden wat ze gezegd werd; vertelt dat hier ook SS’ers bij waren; vertelt opnieuw over het 
positieve imago van Theresienstadt; vertelt dat er wel eens gesproken werd over gaskamers; 
vertelt dat de Joden liever niet op transport wilden.  
 
[03:] 49:35:10 – [03:] 59:11:04 
40:01 – 50:00 
 
Cornelis van den Bogert vertelt over een gezin die een baby in een boodschappentas uit het 
kamp liet smokkelen; vertelt over zoetigheid aan de speen om de baby stil te houden; weet 
niet meer wie dit gedaan hebben; geeft aan dat er buitenstaanders bij betrokken waren; 
beschrijft hoe de baby het kamp uitgesmokkeld werd; legt uit dat de familie weinig toekomst 
voor hun baby zag en daarom deze aan een vreemde meegaf; vertelt over onschuldige burgers 
die mensen wilden helpen door een kind in het gezin op te nemen. 
 
[03:] 59:11:05 – [04:] 08:48:08 
50:01 – 01:00:01 
 
Cornelis van den Bogert vertelt dat een kind meteen na de geboorte zo snel mogelijk weg 
moest zien te komen; herinnert zich van een (1) gesmokkelde baby te hebben gehoord; geeft 
aan bij een transport nooit het personeel van de trein gesproken te hebben; vertelt dat ze met 
de marechaussee wel eens op het station van Assen een warme maaltijd kregen; vertelt over 
briefjes die door Joden uit de treinen werden gegooid; vertelt dat hij er op de fiets achteraan 
ging om die briefjes op te rapen; vertelt over een incident met een marechaussee die 
vriendschap had met iemand uit het kamp; geeft aan dat deze marechaussee ook op transport 
is gezet; geeft aan altijd heel voorzichtig te werk zijn gegaan; vertelt dat in de laatste wagon 
van het transport Duitsers zaten; vertelt dat op die briefjes alleen een adres en een naam van 
de afzender stonden. 
 
[04:] 08:48:09 – [04:] 07:42:23 
01:00:02 – 01:09:18 
 
Cornelis van den Bogert vertelt dat hij de brieven die hij vond liever niet per post wilde 
versturen omdat de post niet betrouwbaar was; vertelt dat hij de briefjes persoonlijk wilde 
afgeven; geeft aan dat mensen het heel fijn vonden om zo’n brief te ontvangen; geeft aan het 
als een soort plicht te zien om die brieven op hun bestemming te brengen; geeft aan dat er 
geen slechte marechaussees waren; vertelt dat geen van de Schalkhaarders deugde; vertelt dat 
er vermoedens waren of iemand goed of fout was maar dat je het nooit kon weten, want alles 
gebeurde stiekem; vertelt over een collega van de marechaussee die een onderscheiding 
ontving omdat hij vluchtende Joden had tegengehouden; geeft aan geen begrip te hebben 
voor dat soort mensen; geeft aan dat bepaalde collega’s Duitsgezind waren en de Hitlergroet 
brachten.  
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File 4 
 
 
[04:] 18:17:09 – [04:] 27:04:14 
00:49 – 09:59 
 
Cornelis van den Bogert vertelt dat hij weinig zag van misstanden van andere marechaussees; 
geeft aan dat een Jood wel eens een klap kreeg; vertelt over Joden die wilde vluchten dat die 
werden tegengehouden door marechaussees die daar vervolgens een lintje voor kregen; geeft 
aan dat je je eigen meerdere niet meer kon vertrouwen; herinnert zich ene ‘De Boer’ die erg 
Duits gezind was en bepaalde uitspraken deed. 
 
[04:] 27:04:15 – [04:] 36:41:10 
10:00 – 20:01 
 
Cornelis van den Bogert vertelt dat als een Jood veel geld had hij wel een kans had om zich 
vrij te kopen; geeft aan dat niet iedereen te vertrouwen was; vertelt dat er ook wel geld werd 
afgepakt; vertelt niet te weten om wat voor bedragen het ging; vertelt dat de Joden goede 
zakenlui waren en zakelijk geluk hadden; vertelt over een bepaalde mentaliteit van de Joden; 
geeft aan dat het erg risicovol was om geld van Joden aan te nemen; vertelt over een 
crematorium in Westerbork.  
 
[04:] 36:41:11 – [04:] 46:19:00 
20:02 – 30:01 
  
[Cornelis van den Bogert lijkt verward en vertelt feitelijke onjuistheden.] Cornelis van den 
Bogert beschrijft het crematorium bij kamp Westerbork, legt uit dat dit niet echt een 
crematorium was maar meer een brandstapeltje, niet overdekt buiten; vertelt dat daar 
gevangenen oplagen die een slechte daad hadden gedaan in de ogen van de Duitsers; vertelt 
dat wanneer je vee slachtte je een misdrijf beging en vervolgens gestraft werd doordat je naar 
kamp Veenhuizen gestuurd werd; heeft het over een lijk op het brandstapeltje; geeft aan er 
niet bij geweest te zijn maar dat het iets met een misdrijf te maken moet hebben gehad; geeft 
aan dat hij de Joodse gevangenen waarschuwingen gaf, in tegenstelling tot de Duitsers; 
beschrijft een groepscommandant die werd doodgeschoten omdat hij een (1) patroon had 
gegeven aan iemand van het verzet; geeft aan vlakbij de fusillade te hebben gestaan; vertelt 
wel een keer iemand van de transportlijst afgehaald te hebben; geeft aan de treinen wel eens 
terug te hebben zien komen; geeft aan er nooit in te hebben kunnen kijken. 
 
[04:] 46:19:01 – [04:] 57:11:17 
30:02 – 41:21 
 
Cornelis van den Bogert vertelt dat hij graag met dit interview mee werkte; geeft aan het fijn 
gevonden te hebben om verhalen te delen; geeft aan dankbaar te zijn dat hij bewaard is 
gebleven gedurende de oorlog; vertelt dat hij bijna in ’40 geraakt was door een kogel; 
beschrijft een situatie waarbij hij een granaatscherf pakte die nog gloeiend heet was; 
beschrijft verschillende situaties waaruit blijkt dat hij veel geluk heeft gehad; beschrijft hoe 
erg hij het vindt dat de Joden in gaskamers zijn omgebracht; vertelt dat hij in archieven heeft 
gezocht naar mensen; geeft aan dat hij niemand heeft kunnen terugvinden; geeft aan ‘Levi’ 
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gezocht te hebben, helaas zonder succes; vertelt over een gevecht bij Leersum, waar hun 
motoren werden gestolen door de Duitsers; vertelt dat de commandant die naast hem lag was 
doodgeschoten; geeft aan dat 4 mei een bijzondere dag is; vertelt dat hij in Bedum een 
toespraak hield op 4 mei; hoopt dat hij mensen daarmee heeft wakker geschud. 
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