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Titel Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview met 
geïnterviewde RG-50.570.0003 
 

Geïnterviewde Cornelis van den Bogert(CtH), 6 oktober 1917 
Interviewer  Martijn van Haalen(IV) 

Interakt, Televisie en Multimedia. 
Plaats Bedum 
Tijd 00:00:00 - 01:08:59 (file 1) 

00:00:00 - 01:08:18 (file 2) 
00:00:00 - 01:09:19 (file 3) 
00:00:00 - 00:41:21 ( file 4) 
 

Trefwoorden Hedel, Alphen aan de Rijn, Grebbeberg, baby, Westerbork, smokkelen, 
bewaking, treinen, briefjes, marechaussee, militair, omstander, 
ooggetuige, Jodenvervolging 
 
smuggling, guards, trains, notes, military police, military, bystander, 
eyewitness, persecution  

Samenvatting De geïnterviewde 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.  
 
Er zit heel veel herhaling in het interview. 
 
The interviewee was born on October 6, 1917 in Hedel and grew up in 
Alphen aan de Rijn. He joined the army in 1937 and was involved in the 
war in the region of Hedel and the Grebbeberg. After the war he worked 
with the military police and worked as a guard in Westerbork from 1942 
until 1943. He had many Jewish contacts in the camp and smuggled 
things in and out. He collected notes that were thrown out of the trains 
and made sure the notes reached their destinations. He also recalls a baby 
who was smuggled out of the camp in a grocery bag.  
 
There is a lot of repitition in this interview. 

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 
[image16:20:59.08] 
 
CvdB   Een tijdje geleden met de dodenherdenking toen vroegen ze me ook of ik nog een 

keertje iets wilde vertellen van de oorlogstijd.  
 
00:01:00 
[image01:00:48.18] 
CvdB Dat was wel interessant, en dan heb je veel jeugd om je heen en als je dan daarover 

begint, over de oorlogsjaren, over wat er zoal gebeurd is, ja dan moet je die jeugd eens 
kijken. Dan staan ze met open mond te kijken en te luisteren. 

IV       Kunt u zeggen hoe u heet, waar u bent geboren en wanneer? 
CvdB Ja dat is wel makkelijk. Nou ik ben geboren in Hedel, dat is aan de Bommelerwaard, 

dat ligt ten noorden van 's Hertogenbosch en ten zuiden van Zaltbommel daartussenin. 
IV       Wacht even zegt u eerst maar uw naam anders weten we niet wie we voor ons hebben. 
CvdB   Nou mijn naam is Cornelis van den Boogert en die is geboren 6 oktober 1917. 
 
00:02:00 
[image01:01:46.05] 
IV       Waar? 
CvdB  Dat was in Hedel, dat was mijn geboorteplaats. Dat is een dorp waar juist de laatste 

weken zeer zwaar gevochten is nog, in 1945. De kerktoren daar is bijna alles 
weggeschoten, maar toen woonde ik daar  niet meer, ik woonde dus in Alphen aan de 
Rijn toen. En nou woon ik dus in Bedem. 

IV       Eerst eens even die streek waar u werd geboren, was dat een stad of was dat een dorp? 
CvdB   Nou Hedel is een dorp hè, ja dat is gewoon een plattelandsdorp in de Bommelerwaard. 

Als hoofdplaats heb je daar dus Den Bosch vlakbij en aan de andere kant Zaltbommel.  
IV       En wat was dat voor een streek, was het een protestantse streek? 
 
00:03:00 
[image01:02:44.05] 
CvdB Nou een beetje gemengd, een deel zwaar op de hand, die waren heel diep erdoorheen 

(...?) maar het is verder wel gemengd hoor, er zijn ook heel veel  buitenkerkelijken 
door import, want de oorspronkelijke bewoners ja dat is heel zwaar op de hand. Dat 
was 50 jaar geleden al geloof ik en dat blijft nog zo. 

IV       Zwaar religieus? 
CvdB  Ja dat was, dat zou je oud-gereformeerd kunnen noemen. 
IV       Protestant 
CvdB  Ja. Maar door de import die er in komt en er wordt daar nogal wat nieuwbouw 

gepleegd, want de bestaande boerderijen die zijn allemaal weggeschoten in de oorlog 
hè. Dus er was niks van over. 

IV       We gaan eens even terug naar die twintiger jaren want daarin groeide u dus op op een 
lagere school? 

CvdB  Ja 
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00:04:02 
[image01:03:43.23] 
IV       Waar stond die? 
CvdB   Die lagere school die stond vlakbij de Hervormde Kerk en die school is ook vrijwel 

helemaal kapotgeschoten in 1945 en de kerk ook half. De top was eraf geschoten. 
Maar dat was dus het centrum, het oude centrum van het dorp eigenlijk. 

IV       Was dat een dorpsschool? 
CvdB   Het was een dorpsschool ja.  
IV       Was het een gelovige school of een openbare school? 
CvdB   Nee dat was een christelijke school en ook nog de zware kant van de christelijke kant, 

ja daar is verschil in tegenwoordig hè. 
IV       Dus daar zaten alleen christelijke kinderen? 
CvdB   Nou ja tenminste zo heet het dan wel, er zal wel van alles bij gezeten hebben, maar die 

werd wel toegelaten, dat was geen probleem.  
 
00:05:00 
[image01:04:38.20] 
IV       En was het een prettige jeugd daar? 
CvdB  Ja in die tijd was dat een hele prettige jeugd. Tegenwoordig zijn ze een klein beetje 

mondiger, ze durven wat meer te zeggen, ook tegen leerkrachten. Nou dat was er toen 
og niet bij, toen deden ze nog netjes en gehoorzaam wat gevraagd was. Dus dat was 
laten we zeggen een fatsoenlijke jeugd voor die tijd. 

IV       En werd u streng opgevoed? 
CvdB  Ja nou mijn opvoeding was niet zo streng, ik had een beetje het voorrecht; ik was 

alleen thuis. Ik heb twee zusjes die zijn jong overleden en toen kwam ik en ik ben er 
blijven bestaan, dus zodoende was ik een enig kind eigenlijk. Die meisjes die er waren 
die heb ik niet gekend die zijn heel jong overleden toen.  

 
00:05:59 
[image01:05:35.23] 
CvdB   Je had toen een periode de vliegende tering noemden ze dat, dat is een soort tbc 

eigenlijk, en dat ging toen heel erg rond in die jaren. Daar zijn zij beiden aan 
gestorven, die twee meisjes. Mar goed, ik heb gelukkig het leven kunnen behouden. 

IV       Dus dat is in de twintiger jaren reken ik even snel? 
CvdB  Ja dat was... 
IV       Op de lagere school 
CvdB   Ja 
IV       Rond 1930 
CvdB  Ja 
IV       Was u met de lagere school klaar? 
CvdB   Toen ja, toen zat ik op een lagere school in Alphen aan de Rijn, toen woonden we niet 

meer in Hedel. Alphen aan de Rijn heb ik ook jaren gewoond en daar heb ik eigenlijk 
mijn derde klas verder volgemaakt, want ik zat in Hedel in de derde klas, dus ik ging 
in Alphen aan de Rijn daarmee verder. En dat heb ik volbracht en toen daarna volgde 
nog een jaar of 3-4 ambachtsschool. 

 
00:07:03 
[image01:06:37.00] 
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CvdB  En tenslotte heb ik, ben ik beroepsmilitair geworden en toen heb ik de oorlogsdingen 
kunnen leren. 

IV       Wanneer werd u beroepsmilitair? 
CvdB   Dat was al in 1937. In 1937 begon dat, dat was net het begin van de mobilisatie. Dus 

het begin van de mobilisatie heb ik dus in Hedel meegemaakt en later ook in Alphen 
aan de Rijn want in die tijd zijn wij verhuisd daarheen. 

IV       Werd er zo vroeg al gemobiliseerd in 1937? 
CvdB Ja. Ja ik was beroepsmilitair toen... 
IV       Ah 
CvdB  Dus dan ga je wel degelijk erin hè. 
IV       Waarom wilde u dat worden, beroepsmilitair?  
CvdB  Ja och, kijk je had toen een tijd van veel werkeloosheid en moeilijk werk zoeken, 

moeilijk werk krijgen. Dus zodoende heb ik toen een keuze gemaakt en als 
beroepsmilitair hadden we goede vooruitzichten toen. 

 
00:08:03 
[image01:07:35.03] 
CvdB  En daar ben ik gebleven tot aan 1940 en toen brak de oorlog uit. Dus ik heb de 

mobilisatie daar meegemaakt en ook de definitieve oorlogsvoering rond Hedel en later 
ook in, ik zat bij de Grebbeberg... 

IV       Ja. We gaan nog even terug naar de dertiger jaren, daar ben ik wel benieuwd naar. 
CvdB  Hmmm 
IV       U woonde in Alphen aan de Rijn? 
CvdB   Toen was ik in Alphen aan de Rijn ja. 
IV       Is dat een grote plaats? 
CvdB  Ja dat is een grote plaats, dat was toen al zo'n dertigduizend inwoners, nou dat zijn er 

nou veel meer, maar er is zo enorm veel aangebouwd daar dus ik denk dat er wel een 
10-20000 bijgekomen is in die tijd. 

IV       Maar toen het al een redelijk grote plaats? 
CvdB   Ja toen... 
IV     We zijn er geïnteresseerd in vanwege de sfeer in de dertiger jaren. 
CvdB  Hmm. 
 
00:08:59 
[image01:08:28.14] 
IV   U woonde in Alphen aan de Rijn, dat was een middelgrote plaats. 
CvdB  Ja een middelgrote plaats ja. 
IV       Daar woonden niet alleen maar gereformeerden, maar allerlei mensen denk ik? 
CvdB  Ja en vooral ook, dat was de overhand wel, dat oud-gereformeerd hè, zwaar op de 

hand zeggen ze dan. En die, nou die hadden daar zelfs een apart kerkje in één of ander 
schuurtje soms. Ja die waren in opkomst. En de doorsnee bewoners bijvoorbeeld die 
wilden dat niet. Die waren gewoon, normaal, maar juist een kleine groepering die zo 
zwaar op de hand was, die moesten nodig een eigen kerkje stichten.  

IV       Wat voor groepen woonden daar nog meer? 
CvdB   Nou je had oorspronkelijk had je katholiek en protestant. En dat was vroeger altijd zo, 

dat was heel leuk, protestant en katholiek die passen niet bij elkaar hè... 
 
00:10:02 
[image01:09:29.12] 
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CvdB   Dus als de kinderen naar school gingen, dan was het altijd elkaar een beetje naroepen 
hè, katholieke school of protestanten. Ja dat was toen heel erg, dat is later wel een 
beetje bijgedraaid, maar... Nou ja dat speelde in die jaren nog wel. Later is dat aardig 
weggewerkt hoor, daar merk je nou niks meer van, dat komt omdat er veel import 
bijgekomen is. 

IV       Woonden er joden in Alphen aan de Rijn? 
CvdB  Nou ik denk dat er 1 of 2 waren, meer niet 
IV       Dat is weinig 
CvdB   Ja dat is heel weinig, het was ook geen streek waar echt veel joden kwamen hoor. Ik 

zou er niet dan één of twee weten te bedenken.  
IV      Kende u die bij naam of wist u wie dat waren? 
CvdB  Nou nee nee. Ze waren toen, er waren veel slagers bij altijd, die altijd vlees 

rondbrachten. 
 
00:11:02 
[image01:10:26.22] 
CvdB  En die vind je bij de joden veel, want ze hebben natuurlijk hun eigen rituelen met 

slachten. En dat moest dan ook, ja het mag niet overal, je had dan een speciale slager 
die met speciale rituelen allemaal. Maar goed dat was maar heel beperkt daar allemaal 
hoor, dat stelde niet veel voor. De hoofdzaak was daar dat zwaar gereformeerde, dus 
dat hele zware op de hand.  

IV       Waren die joden die er woonden, behalve slagers, nog iets anders of waren het alleen 
slagers? 

CvdB  Nou nee een enkele die... het waren meest landbouwers daar. De landbouw dat was de 
hoofdzaak van het inkomen, kleine veehouderijtjes wel, een paar koeien. Maar geen 
grote bedrijven zo die (...?) kennen. En daar hadden ze hun bestaan in. 

IV      Niet persé een rijke streek? 
 
00:12:01 
[image01:11:23.02] 
CvdB  Ja... 
IV       Zo gemiddeld? 
CvdB   Ja... Ja je moet eens  een grote boerderij hebben, van Groningen of Friesland, die 

hebben dus boerderijen van 2-3-400 runderen, maar daar waren ze al blij als ze een 
bedrijfje hadden van nou laat ik zeggen van een runder of 5-6. Daar hadden ze hun 
bestaan dan in. 

IV       Kan u zich herinneren dat in de dertiger jaren mensen het armer hadden dan daarvoor? 
CvdB   Nou je had toen nog een soort armen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, als je dus 

oudejaarsdag had of nieuwjaarsdag, dan was er altijd een enkele die de deur 
langsgingen om nieuwjaar te wensen. En dat deden ze om wat geld te verdienen. Dat 
was heel gewoon daar. Dan was er een aan de deur en ik kwam en ja dat wist ik wel, 
die moest wat geld hebben. Dus dat was niet van rijkdom. 

 
00:13:01 
[image01:12:21.01] 
IV       En hadden uw ouders het goed of...? 
CvdB  Nou die hadden het normaal goed wel, die hoefden de bedelstaf (...?) nee.  
IV       Wat deed uw vader voor werk? 
CvdB   Die was ook landbouwer, die was, die is allang overleden natuurlijk wel, die had een 

eigen bedrijf. Dus die zat in de landbouwsector.  
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IV       En hoopten ze dat u iets zou worden later? 
CvdB  Nou nee. Ja ze waren gewoon, ze waren boer zo heette dat toen hè. En daar hadden ze
  hun bestaan in. 
IV       Ja. En wat hoopten ze voor uw toekomst? 
 
00:14:00 
[image01:13:17.23] 
CvdB  Ja dat is heel moeilijk te zeggen, want ik was toen nog maar een jong broekie dus 

eigenlijk een vaste bestemming die had ik toen nog niet eens. Die kreeg je alter pas. 
Maar nou nee, ik heb eerst een tijdje bij een meel(...?) bedrijf gewerkt totdat ik de 
leeftijd had om in militaire dienst te gaan, dus dan moest ik een jaar of 18 zijn. En die 
tijd heb ik afgewacht en zodra ik zo oud was toen ben ik dus overgestapt naar de 
militaire dienst. 

IV       En hoelang moest iemand in militaire dienst? 
CvdB   Nou dat was vrijwillig dan hè, dus je kon eruit stappen wanneer je wilde. Je had een 

dienstverband van laten we zeggen 6 jaar bijvoorbeeld en in die tijd bleef je er meestal 
bij ,want dan maakte je bevordering dus dan ging je niet meer weg. Maar zou je eruit 
willen dan moest je dus gewoon ontslag aanvragen en dat werd ook wel verleend dan, 
dat was geen probleem. 

 
00:15:04 
[image01:14:18.24] 
CvdB   Maar ja die eerste jaren ja toen was ik een jaar of 18, 19 toen ik dus in militaire dienst 

ging en daar kreeg je een hele militaire opleiding te volgen dan hè. Van onderaf aan 
moet je dan alles leren dat bij het leger hoort. Totdat 1940 uitbrak, toen was het 
meteen ook raak.  

IV       Het leek een rustige baan in het Nederlandse Leger omdat Nederland had ik weet niet 
hoelang geen oorlog gehad. 

CvdB   Nee maar we zagen het toen al aankomen dat in 1940 wel mis zou gaan.  
IV       U zag het aankomen? 
CvdB  Ja die geruchten gingen toen al rond hè. Op school wordt er al over gepraat, dus we 

zagen allemaal 1940, 1942, het wordt oorlog. Dat hadden we toen wel door. 
IV       Het was duidelijk waar die oorlog zou beginnen? 
 
00:15:59 
[image01:15:11.15] 
CvdB Ja die begon eigenlijk in heel Nederland, want je had natuurlijk overal bepaalde 

punten waar zij begonnen de Duitsers, en dat was dus de Grebbeberg, de Rijn, Waal, 
de Maasbruggen, Rotterdam, dat soort plaatsen, die werden eerst gepakt. 

IV   Nog even: vlak voor die mobilisatie, merkte u iets om u heen, ofwel bij uw ouders of 
bij vrienden, van het naderende onheil, want de oorlog was natuurlijk al even 
begonnen, hoe werd daarover gesproken thuis? 

CvdB  Nou dat moesten we ook allemaal leren, kijk oorlog voeren moet je ook leren 
natuurlijk. 

IV       Ja 
CvdB  En ja wij wisten, wij hoorden dus als schooljongens al dat er oorlog zou komen. En 

dan denk je 'Jongen wat is dat, wat (...?)'. 
IV       Voor Nederland. 
 
00:17:01 
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[image01:16:11.02]  
CvdB  Voor Nederland was dan een (...?) En op ten duur als het uitbreek, toen was ik militair, 

en ook een bepaalde leidende functies. Dus dan ga je daadwerkelijk die kant op dat je 
iets moet doen hè. Ik heb dus, ik zeg wel eens, ik heb wel minstens 10 keer in de loop 
van een Duits geweer gekeken. En dat ze net misschoten. Dus daar had ik geluk mee. 

IV       Herinnert u zich, nog even, dat in de dertiger jaren, dat thuis, op straat, op het werk, 
werd gesproken over wat er in Duitsland aan de hand was? 

CvdB  Nee, dat kwam eigenlijk niet ter sprake. En dat, ik denk dat we dat ook niet goed 
beseften wat het kon zijn daar. Dat jodenvraagstuk, ja dat kenden wij gewoon niet 
daar, en dat kwam eigenlijk nooit ter sprake. 

 
00:18:00 
[image01:17:08.10] 
IV       Hoorde u iets over de radio, dingen? 
CvdB  Nou. Kijk om te beginnen, iedereen had geen radio toen.  
IV       Oh 
CvdB  En er waren dus misschien meer bewoners die geen radio hadden dan wel. Ja dat was 

ook in opkomst nog, dat was een luxe. En de Bommelerwaard, dat waren eenvoudige, 
wat kleinere landbouwers, dus die hadden ook niet direct de behoefte om dat soort 
apparatuur aan te schaffen, dus zodoende wist je er op dat gebied heel weinig van. 

IV       Dus, nog even, we kunnen eigenlijk zeggen 'Duitsland is heel ver weg'? 
CvdB   Dat was het toen wel, het was toen heel ver weg. Duitsland ja, dat was een begrip dat 

je dus eigenlijk helemaal niet kende verder.  
IV       Terwijl het maar, hoever zal het zijn vanaf waar u woonde, 100 kilometer? 
CvdB  Ja nou en nog krap aan denk ik. 
 
00:19:03 
[image01:18:08.04] 
CvdB Want de Bommelerwaard, dus 's Hertogenbosch, ga maar door Brabant door, en dan 

kom je in Limburg en daar is Duitsland al, dus het was eigenlijk dichtbij. Maar daar 
kwam je nooit, men ging om te beginnen niet zoveel op reis toen, nou reizen ze de hele 
wereld af zo, maar dat gebeurde toen gewoon niet. 

IV       U bent dan gemobiliseerd... 
CvdB   Ja. 
IV       En waar lag u als soldaat? 
CvdB In 1937 toen werd ik gemobiliseerd toen kwam ik op mijn oorlogsbestemming pas en 

dat was het veldleger van het Nederlandse Leger en dat was toen gelegerd rond de 
Grebbeberg.  

IV       Oh 
CvdB Dus ik kwam meteen voor het heetste vuur te staan dat er toen was. 
IV       Het centrum van de Nederlandse verdediging tegen de aanval 
CvdB   Ja ja. 
 
00:19:58 
[image01:19:00.22] 
IV       In die mobilisatie komt u met andere soldaten in barakken... 
CvdB Ja... Kijk om te beginnen, wij zaten daar natuurlijk, nou één van de grootste 

concentraties van legeronderdelen en ja ik zat bij de (...?)mitrailleurskordon, dus dat 
was een vrij zware mitrailleurs op een toren met zijspan. Ik was aanvankelijk bereden, 
maar daar kon je natuurlijk in de oorlog niks mee beginnen. Dus wij hebben onze 
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paarden af moeten danken, op stal moeten zetten vlak voor de oorlog uitbrak, want 
daar kon je niet mee werken. 

IV       Die mobilisatie daar liggen ineens op de slaapzaal, zullen we maar zeggen... 
CvdB   Ja 
IV       Allemaal jongens bij elkaar 
CvdB  Ja zo was het wel ja. 
IV       En waren dat dan alleen jongens van het platteland of overal vandaan? 
CvdB   Nou wij hadden bijvoorbeeld een groep Friezen, een groep Drenthen en nog een groep 

Limburgers. 
 
00:21:02 
[image01:20:02.07] 
CvdB   Dus die pakten ze bij elkaar meestal, per provincie een beetje 
IV       Dus er zaten ineens katholieken, protestanten... 
CvdB  Ja dat was allemaal door elkaar 
IV       joden ook ertussen? 
CvdB  Die heb ik er niet kunnen ontdekken en of die er waren, dat heb ik nooit gemerkt. Er 

waren om te beginnen weinig joden in die streek, maar goed er kan wel eens een 
enkele tussen gezeten hebben, maar dat heeft geen (...) 

IV       Was het, dat is misschien raar om te zeggen, maar was het, de mobilisatie zelf, ik 
spreek niet over de oorlog, was het een vervelende tijd? 

CvdB  Die mobilisatietijd dat was eigenlijk een mooie tijd. Je was thuis en je deed je werk, 
maar tevens hadden ze ook ingekwartierde militairen die woonden ergens anders in 
Amsterdam (...?) dat er een stuk of 3 uit Amsterdam (...?) waren.  

 
00:22:01 
[image01:20:59.20] 
 
CvdB  Waarvan ze nu nog ansichtkaarten ontvangen hebben zelfs, dus die waren heel goed 

bevriend bij me thuis. Maar wat deden ze, die jongens die hadden ook hun paarden bij 
zich, maar die boeren die profiteerden daarvan want die gingen met hun opaarden ook 
aan het ploegen. En dat mocht allemaal. En zodoende hadden we daar gewoon een 
gezellige tijd. We hadden daar geen vrees of angst voor de oorlog, dat drong niet eens 
tot je door. Op dat moment had je een gezellige tijd thuis gewoon.  

IV       Je moet er het beste van maken? 
CvdB  Ja zo ging het.  
IV       Dan wordt het menens, want mei 1940 is het afgelopen met de... 
CvdB   Ja 
IV       met de rust.  
CvdB   Dat was helemaal afgelopen.  
IV       Zag u het aankomen? 
 
00:23:00 
[image01:21:55.13] 
CvdB  Wij zagen het aankomen en je hoorde het op den duur ook wel doordat er bruggen 

kapotgeschoten werden. En als je op straat kwam, het legeronderdeel moest natuurlijk 
ook van plaats veranderen, ik weet nog het best, dat zie ik soms nog wel eens voor me, 
als je dus de weg van Rhenen naar Arnhem onderlangs de Rijn langs, die is altijd 
helemaal dicht vanwege de militairen die daar waren allemaal. Maar ook vanwege de 
burgers die ook aan de loop gingen, want die burgers die namen nog wat mee. En het 
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is om te lachen, nu zeg je dat, ik heb ze zien lopen met een lampenkap onder de arm. 
Gewoon een lamp die ze van zolder hadden die namen ze mee. Dan denk je 'Wat 
moeten de mensen daar nou toch mee beginnen?'. Maar dat is gewoon in hun angst 
voor de komende oorlog. 

 
00:24:00 
[image01:22:53.17] 
CvdB  (...?) ze willen wat meenemen. Dat zijn beelden die je bijblijven dat je denkt 'Hoe is 

het mogelijk dat ze dat juist gaan doen hè?'. Nou ja, enfin, dus die mensen trokken 
terug, op de vlucht liever gezegd, nou daar zaten wij als militairen tussen. 

IV       Chaos 
CvdB  Ja dus het was een beetje chaos af en toe, nou ja wij zijn er goed doorgekomen omdat 

wij zo'n geordend onderdeel hadden en dan ja, wij moesten naar de Grebbeberg toe, en 
daar moest een doorbraak geforceerd worden. En nou goed, die opdracht kregen wij 
om dat te gaan doen. En zodoende kwamen we midden in het vuur op de Grebbeberg 
terecht. 

IV       U kreeg een opdracht om de Duitse aanval door middel te breken? 
CvdB  Ja ja. Er was een lek geslagen in die verdedigingslinie daar rond Rhenen en toen 

kregen wij de opdracht om daar een tegenstoot te gaan doen. En zodoende kwamen wij 
's morgens heel vroeg in het donker nog in Rhenen aan... 

 
00:24:59 
[image01:23:50.02] 
CvdB   Waar niemand meer woonde, alle huizen waren leeg, die waren allemaal op de vlucht 

geslagen. En het is een beangstigend gevoel als je daar in zo'n dorp komt waar geen 
enkel leven te zien is, maar ze zijn er wel, maar je ziet ze niet. En dat is de angst die je 
daardoor krijgt ook hè. 

IV       Ja. En toen kwam er een bevel? 
CvdB Ja. Rhenen dat was het hoofddoel hè. En ja goed, dan ga je verspreiden, aan elke kant 

van de weg loopt een rij met geweren in de aanslag en wij hadden ook zware 
mitrailleurs bij ons, dus dat was ook zwaar materiaal allemaal, en dat hebben we daar 
dus in moeten zetten en toen is later die... wat in Rhenen zat, dat is dus teruggeslagen 
en die zijn dan later in Elst en bijna overal weer teruggekomen. 

 
00:26:04 
[image01:24:52.09] 
IV       Wie werden teruggeslagen? 
CvdB   Nou die groep, die Duitsers die dus die kant op wilden, die wilden ons daar de pas 

afsnijden en dat hebben wij dus kunnen voorkomen toen en toen gingen de Duitsers 
weer terug de andere kant op. 

IV       Was u... ik heb het over de soldaten, de Nederlandse soldaten, waren die de eerste dag 
optimistisch of pessimistisch? 

CvdB   Nou...optimistisch dat is bijna niet mogelijk, maar ik denk wel dat ze wel een beetje in 
angst hebben gezeten. Want om te beginnen; je was natuurlijk geen oorlog gewend, en 
ik zat bij het kader dus dan heb je iets meer informatie dan wat een gewone soldaat 
dan heeft, maar ja het was tussen angst en vrezen in zeg maar.  

 
00:26:57 
[image01:25:43.00] 
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IV   Het lijkt een rare vraag, maar hadden de soldaten onder elkaar enig gevoel over 
hoelang die oorlog zou duren? 

CvdB  Nou nee, dat drong helemaal niet tot je door. En dat gevoel heb ik ook zelf niet gehad, 
het was een tijd van oorlog en je deed je plicht voor zover dat mogelijk was, maar je 
kon helemaal geen schatting maken, je moest kijken 'Hoe ver is de vijand gevorderd'. 
En daar reken je dan aan. 

IV       En er was sprake van dat er hulp zou komen... 
CvdB   Ja dat is ook een hele tijd zo geweest dat je dacht 'De Fransen die komen wel ons 

helpen' toen. Nou ja, dat is niet helemaal gelukt, de Fransen zijn nog wel in Zeeland 
geweest, daar hebben ze nog wel een beetje wat kunnen doen, maar op den duur ging 
dat ook niet, waren ze niette houden daar. 

IV       Je stond er alleen voor? 
CvdB   Ja daar kwam het wel op neer ja. 
 
00:27:59 
[image01:26:43.00] 
IV    Het was een korte oorlog hè? 
CvdB   Het was een hele korte oorlog, maar op sommige plaatsen ook wel hevig. 
IV     Was u daarbij bij die hevige gevechten? 
CvdB   Nou ik was daar vrij dichtbij ja. Ik zat in Rhenen en als je dan midden in de nacht 

doorloopt, dan is er geen kip op straat en geen enkel huis was er meer. En je komt dan 
toch ergens een huis binnen en daar ligt toevallig een gewone soldaat. Die was daar 
naar binnen gevlucht, van de infanterie, een ander onderdeel, dus ja dan merk je 'Oh ja 
er is toch meer aan de hand dan wat wij zien hier'. Die was al zwaargewond. En die 
dingen die kwam je natuurlijk regelmatig tegen en nou is het natuurlijk zo; je wordt 
naarmate je verder gaat, je wordt erin gehard, je komt ervoor te staan en je weet wat 
moet, dat moet gewoon gebeuren. Je mag je niet omdraaien en teruggaan. 

 
00:29:03 
[image01:27:44.08] 
IV       Dat harden gaan snel? 
CvdB   Ja, onwillekeurig dan zou men denken 'Het wordt mij te gek, ik ga ervandoor'. Maar zo 

ging dat natuurlijk niet. Het was nog niet zo als bij de Duitsers, die hadden de 
mitrailleurs achter hun staan, die jongens die terug wilden die schoten ze meteen terug 
dat ze de andere kant op gingen, de goede kant op. Maar dat hebben wij gelukkig niet 
gehad zo erg. Nou ja, dat waren wel spannende dagen.  

IV       Hoe verliep de strijd? 
CvdB   Hoe zegt u? 
IV       Hoe verliep de strijd verder? 
CvdB  Nou kijk, de Bommelerwaard die is het meest beschadigd in 1945 bij de bevrijding. 
IV       Maar in 1940? 
CvdB  Maar in 1940 is dat dorp er vrij goed doorgekomen, zonder schade.  
 
 
00:29:58 
[image01:28:36.20] 
CvdB   Alleen de schipbrug, je had daar zo'n schipbrug liggen over de Maas, en die schipbrug 

die moest er wel uit, uit de vaart. En dat hebben ze ook gedaan, die konden ze allemaal 
in onderdelen verplaatsen. En daar hadden wij een paar Amsterdammers, militairen die 
bij ons ingekwartierd waren... En nou ja, dat was altijd nog wel, wat dat betreft een 
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gezellige tijd. Maar de volle ernst ervan hebben we toen niet gehad, want de oorlog die 
bleef voor de Maas staan, verder kwamen ze niet.  

IV       Dus wat u zag van de oorlog waren gewonde soldaten...? 
CvdB  Ja meest wel, een enkele die was lichtgewond of zwaargewond. Maar ja goed, ik heb 

zelfs zo'n stuk granaat van een Duits projectiel dat kwam vlakbij mij terecht, ik wilde 
hem oppakken, maar hij was gloeiend heet dus ik liet het maar gauw vallen. Maar dat 
is het enige duidelijke bewijs dat het oorlog wel dichtbij was. 

 
 
00:30:59 
[image01:29:35.17] 
CvdB  Want toen lagen we dus in Rhenen, in stelling, en je zoekt tussen de bossen een veilig 

heenkomen, maar dat als (...?) dat kwam uit (...?) en dat overkoepelde Amsterdam naar 
Rhenen. En dat .... dus die afstanden waren voor zo'n kanon helemaal niks meer. Nou 
ja, die kwamen wel bij ons terecht. 

IV       Waar hoorde u het bericht van de capitulatie? 
CvdB  Ja nou dat hoor ik dus nog. Dat was ook eerst bij Rhenen, Rhenen Wageningen die 

kant op. En wij stonden toevallig 's avonds met een groep bij een huis met de radio 
aan. En toen hoorden wij voor de radio dat de koningin had gesproken en dat 
Nederland genoodzaakt was om te gaan capituleren vanwege de grote Duitse 
overmacht. 

 
00:32:00 
[image01:30:34.02] 
CvdB   En dat was voor ons natuurlijk een geweldige klap in het gezicht. Dat is bij alle 

militairen zo, want je hebt een bepaalde taak te volbrengen maar terugtrekken en je 
overgeven dat doe je niet graag. Maar dat moest in dat geval wel. De overmacht die 
was veel te groot, dat is algemeen bekend wel. Dat Nederlandse leger had wel goede 
onderdelen, maar dat was niet opgewassen tegen een land als Duitsland bijvoorbeeld.  

IV       Hoelang had de oorlog geduurd? 
CvdB   Nou die heeft eigenlijk toen maar, de werkelijke oorlog, een dag of 5-6. Toen was het 

wel zo'n beetje gebeurd. En dan een beetje die nadruppelingen maar dat stelde verder 
niet zoveel voor. 

IV       Wat moest u doen toen? 
CvdB   Hoe bedoelt u ? 
IV       Nou wat gebeurde er met de Nederlandse soldaten? Wat gebeurde er met u? 
CvdB   Nou de Nederlandse soldaten die werden dus gedemobiliseerd. 
 
00:32:59 
[image01:31:30.21] 
CvdB  Dat wil zeggen, zij behielden gewoon hun uniformen en hun bewapening, alleen hun 

wapens moesten toen ingeleverd worden, want je mocht geen wapen gebruiken 
natuurlijk. En toen werd je in eerste instantie een beetje aangewezen om te gaan 
werken om de orde te herstellen weer van de verschillende graafwerkzaamheden die 
de Duitsers gedaan hadden. Ze zeiden in de oorlog 'putje scheppen'. Maar je moest 
loopgraven maken en schuilputjes waar de militairen in konden wegkruipen. Nou dat 
werd opgeruimd direct na de oorlog. Toen had je een soort opbouwdienst heette dat. 

IV       Dus eigenlijk opruimwerkzaamheden? 
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CvdB   Ja nou ja, goed, ik ben er maar even bij betrokken geweest. Toen ging ik naar een 
ander onderdeel en toen ben ik gaan solliciteren meteen en toen ben ik al vrij gauw 
aangenomen bij de politie ook. 

 
00:34:03 
[image01:32:32.10] 
CvdB  En dus ik heb al die werkzaamheden heb ik niet meegemaakt.  
IV       U solliciteerde bij de politie? 
CvdB   Ja dat heb ik toen direct gedaan en wij hadden voorkeuren, ik was een beroepsmilitair 

en die hadden voorkeur bij de sollicitatie voor de medepolitie, medeveldwachter en de 
marechaussee en de politie te water. Enfin, die onderdelen die hadden voorrang bij de 
sollicitatie omdat het allemaal beroepsmensen waren. 

IV       Direct na die demobilisatie, nadat u bij de politie ging, kunt u zich herinneren, dat is 
moeilijk dat van nu te zien omdat we weten hoelang het duurde, had men, of laten we 
zeggen had u enig idee hoelang de oorlog zou duren? Of wat er ...? 

 
00:35:00 
[image01:33:26.19] 
CvdB    Nou enig idee, betrekkelijk. Nee eigenlijk niet want de oorlog was in principe voor ons 

afgelopen toen. Na de demobilisatie dan valt het leger weer op rust. En dat is het 
afwachten wat ga je verder doen? Nou ik was dus beroepsmilitair dus ik had voorrang 
bij de sollicitatie voor ambtenaren van politie, alle politieapparatuur, dat waren 
verschillende soorten hadden we vroeger, wel 5 verschillende soorten coachen. En dan 
kon je kiezen waar je het liefste bij wilde. En toen heb ik gekozen om te solliciteren bij 
de Koninklijke Marechaussee en daar ben ik toen bijgekomen.  

IV       Waarom wilde u dat graag? 
CvdB  Nou je moest toen toch weer een baan hebben? Je was zonder werk geraakt, doordat je 

dus (...?) en ja waar vind je dan een baan? En toen trok mij dat ambt van marechaussee 
wel aan. 

 
00:36:00 
[image01:34:24.19] 
CvdB  En dat was een hele mooie dienst, dat is het nu nog, hetzelfde wapen is er nu nog. En 

nou goed daar ben ik gaan solliciteren en daar ben ik meteen aangenomen. 
IV       Waarom was dat een mooie plek? Waarom was dat mooi werk? 
CvdB   Nou je had een bepaalde vrijheid van handelen in tegenstelling tot heel veel van die 

vroegere gemeente veldwachters, dat was allemaal heel anders. Daar stonden wij ver 
vandaan. Meer van die onderdelen nou ja die leverden niks op. En een 
gemeenteveldwachter die had maar een heel klein territorium waar hij op kon werken 
dus zodoende had ik bij de Marechaussee veel meer mogelijkheden om andere dingen 
ook te doen. En ik ben tenslotte ook gemotoriseerd geworden, want de paarden die 
werden afgeschaft. Dus toen hadden we motoren met zijspan en auto's waar we toen 
mee werkten. 

IV       Dus bij die Marechaussee was een belangrijk onderdeel en daar werd niet zomaar 
iedereen aangenomen? 

CvdB  Nee. 
 
00:37:00 
[image01:35:22.13] 
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CvdB  Nee heel strenge eisen waren dat. Ja. En dat ben ik eigenlijk tot aan mijn pensioen bij 
gebleven. 

IV       En daar kwam u makkelijk doorheen door die selectie voor die...? 
CvdB Ja. Ja door mijn achtergrond was ik daar zo mee klaar.  
IV       En die Marechaussee, wordt die ergens gelegerd of hoe zit dat? 
CvdB   Nou de Marechaussee, dat was vroeger zo, die waren gelegerd bij bepaalde burgers 

thuis waar je gewoon een kosthuis zocht. De grotere onderdelen die hadden een soort 
appartement waar zij dan allemaal ondergebracht werden, dat was meer een soort 
kazerne-idee. Dat waren bepaalde onderdelen die gezamenlijk optraden. Maar in elk 
dorp zaten 2-3-4 of 5 Marechaussees, dat ligt eraan de grootte van het bedrijf, van het 
dorp.  

 
00:38:04 
[image01:36:23.23] 
CvdB  Nou goed, als je daar dan binnen zat in zo'n corps dat zat je dus gebeiteld, want je had 

je opleiding binnen dat kan allemaal binnen dat corps. En als je klaar was dan moest je 
examen doen en dan kreeg je daar je politiediploma voor. En zo kwam je geleidelijk 
aan verder. Zo ging je op de ladder van de beroeps ging je geleidelijk langs tot je zo'n 
beetje de top kon bereiken. 

IV       En wat... want ik weet dat... Wat doet een Marechaussee zo van 's ochtends totdat hij 
gaat eten? 

CvdB   Nou heel vaak dan moet hij 's morgens heel vroeg opstaan, dan ging je een hele vroege 
dienst doen, want dan was het nog donker. Dus dan heb je bepaalde 
controlewerkzaamheden, niet alleen gewoon dat een fiets een lamp moet hebben, maar 
bijvoorbeeld ook auto's en dan verkeer dat ging je doen. Want ik zat bij de 
verkeersdienst, dus dan kreeg je het zwaardere verkeer voor je. 

 
00:39:02 
[image01:37:19.21] 
CvdB  Dus dat doe je dan een tijdje tot je dan weer een stap verder moet ergens. En wil je zelf 

veranderen dan kun je ook solliciteren om overgeplaatst te worden naar een andere 
plaats.  

IV       Dus het is ook eigenlijk vrij verantwoordelijk werk? 
CvdB  Ja je treedt helemaal zelfstandig op. Je bent in je beroep, in je functie, ben je dus 

hulpofficier van justitie, die hebben dus een aparte bevoegdheid. 
IV       Dus het is eigenlijk, ja het is eigenlijk een vrij belangrijke verantwoordelijke baan? 
CvdB  Ja als een arrestant opgevraagd moet worden dan moet er eerst een toestemming zijn 

van de hulp officier van justitie en dat waren wij dus ook. Alle die dus gegradueerd 
waren die haalden die rang ook, die bevoegdheid.  

 
00:39:59 
[image01:38:13.22] 
CvdB  En in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeente veldwachter, die kan dat niet, die mag 

dat niet. Maar wij hadden dus bepaalde voorrechten en dat was ja heel 
verantwoordelijk werk ook, want je mocht daar geen fouten in maken want dan werd 
je op de vingers getikt door de hogere leiding en dat kon niet. 

IV       Dat was een strenge tijd? 
CvdB  Nou ja streng, streng... Correct in elk geval. 
IV       Correct. Waar kwam u terecht? 
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CvdB   Ik kwam eerst terecht in Assen, daar ben ik toen begonnen. Nou en daar heb ik enkele
  jaren gewerkt met veel plezier. Daarna ja, daarna ben ik in Den Haag nog geweest, 
gestationeerd geweest. Ik kwam in Den Haag bij Paleis Noordeinde daar ben ik...kon 
ik zo binnenstappen. 

 
00:41:00 
[image01:39:12.13] 
IV       Waar de koningin woonde? 
CvdB  Waar de koningin woonde. 
IV       Maar de koningin woonde daar niet in de oorlog? 
CvdB   Nee toen niet, maar waar ze dan altijd gewoond had wel. En daarna heb ik gediend... 

Purmerend ben ik geweest, Wilnis bij Utrecht ben ik geweest. Ja ik heb heel wat 
plaatsen bezocht hoor.  

IV       Er waren nogal wat Nederlanders die voelden zich nogal, een beetje in de steek gelaten 
door het feit dat het koningshuis naar ... 

CvdB  Die waren erbij, maar dat vond ik ook belachelijk, want daar deden wij in geen geval 
aan mee, want de Marechaussee dat was eigenlijk ook het beveiligingscorps voor het 
koninklijk huis.  

IV       Ja. En die Marechaussees die zijn dus eigenlijk, u zegt het al, bewaking voor het 
koninklijk huis... 

CvdB   Ja, ja. 
IV       Het koninklijk huis in naar Londen gevlucht en nou zit de Marechaussee… moet 

ineens onder bezettingstijd opereren. Was dat lastig? 
 
00:42:00 
[image01:40:10.15] 
CvdB   Nou kijk opereren in de bezettingstijd, daar werd je werkwijze een beetje anders, want 

dan kwam dus om de hoek kijken 'wat doe je?', je hebt goede Nederlanders en je hebt 
verkeerde Nederlanders. En ik had het voorrecht dat wij bij de Marechaussee, onze 
hele groep, die waren allemaal positief voor dezelfde richting... 

IV       (...?) 
CvdB  Dus dat wil zeggen... Sorry? 
IV       Ja wat wil dat zeggen? 
CvdB   Dus... oranjegezind eigenlijk. Wij deden enorm veel daden die je normaal niet zag. IK 

bedoel dan gewoon; wij deden dingen die officieel niet mochten, niet konden zelfs.  
IV       Als Marechaussee? 
CvdB   Ja, toen had je met twee soorten mensen te maken, met je burgers en burgers waren 

goed of kwaad, één van beide.  
 
00:43:00 
[image01:41:08.06] 
CvdB  En als je dan met een kwaaie te doen had, dus dan bedoel ik dan de NSB-ers zoals dat 

toen was, ja dat waren onze vrienden niet. En de Marechaussee dat was een corps dat 
trouw was aan de koningin altijd, en dat is altijd zo gebleven. Nou op het moment 
zelfs nog, de Marechaussee doet nou nog dienst bij dat soort dingen. 

IV       Had u daar Joodse collega's in de Marechaussee? 
CvdB  Nee die heb ik nooit ontmoet hoor. 
IV       U kon wel eens wat doen dat de Duitsers eigenlijk niet...? 
CvdB  Niet wilden, dat mocht niet. 
IV      Wat deed voor u voor dingen? 
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CvdB   Iemand die naar Duitsland moest om daar te graven, werkzaamheden, die deed dat 
liever niet. Dus dan ga je verstoppen, dan ga je onderduiken. En dat deden er heel veel.  

 
00:43:59 
[image01:42:04.08] 
CvdB   Er waren ook heel veel van die gevallen die wisten wij ook wel, omdat wij ook aan de 

goede kant stonden. Dus wij hadden ook wel contact met dat soort mensen. En dan als 
je dat dan trof, ik heb het wel gehad, dat ik dus bij een huis kwam waar een 
onderduiker in huis was, of meerdere zelfs, ja als je die voor de voeten loopt, dan moet 
je ze officieel arresteren en opbrengen naar de plaats waar ze hoorden. Nou dat deden 
wij dus niet, wij hebben dus allemaal stuk voor stuk gezegd 'wij gaan geen 
onderduikers ophalen, dat is onze taak niet, dat doen we niet'. Maar deed je dat dan 
wel, dan hielp je die onderduiker, want die hielp je op weg, die hielp je ontsnappen, 
die liet je gaan, die hield je niet tegen. Ik hield eens een keer op een avond een man 
tegen die kwam met een grote mand vol vlees op zijn fiets. Nou dat was clandestien 
geslacht, dat mocht natuurlijk helemaal niet. 

 
00:44:59 
[image01:43:02.07] 
CvdB   En die mensen die moest je naar Veenhuizen brengen, een speciale strafgevangenis. 

Nou dat deden wij helemaal niet, dus je zocht een middel om eronderuit te komen. 
IV       Maar is het dan niet op een gegeven moment, kijk een agent die nooit eens een 

bekeuring uitschrijft, die wordt toch op het politiebureau, op het politiekantoor op den 
duur raar aangekeken? Dus wat...? 

CvdB  Ja.. Er waren er ook heel wat die tegen de lamp liepen en die ergens gesnapt werden, 
dan mocht natuurlijk niet. En als je dus door een bepaalde groep, want vergeet niet, je 
had toen ook al twee groepen; goed en kwaad, en de goeden die konden veel doen, die 
deden ook veel, maar die andere, dat waren dan de NSB-ers die zaten er ook nog 
tussen, die hebben ook gesolliciteerd in die tijd, ja dan kwamen die mensen ook aan 
bod hoor. 

 
00:46:00 
[image01:44:00.11] 
IV    En hoe voorkwam u nou, hoe voorkwam u nou, dat die NSB-ers of de slechten na een 

tijdje in de gaten kregen van 'Hee die Marechaussee die deugt niet'? 
CvdB   Dat kwam voor en dat heeft ons bloed gekost. Alleen de groep waar ik bij hoorde, dat 

was ongeveer 15 man met een apart commando. Alleen uit die groep zijn 5 
gefusilleerd, collega's. En in de hele provincie zijn dat er 19 die gesnapt zijn en die dus 
ook gefusilleerd werden. 

IV       Met wat werden die gesnapt? 
CvdB  Nou dat kan zijn clandestien slachten of het kan zijn dat ze meegewerkt hebben aan 

het bevrijden van een bepaalde collega, die gevangen zat, die haalden ze eruit. En dat 
was ook een operatie natuurlijk... 

 
00:46:58 
[image01:44:56.18] 
CvdB  Want dat gevangenispersoneel dat werd buiten schot gezet, die werden vastgebonden 

zodat ze niks konden doen. En dan zetten ze de gevangenisdeuren open en zo konden 
mensen eruit lopen, zo zijn er heel wat bevrijd geworden. En als dat gesnapt werd, ja 
dan ging je zelf voor de baan (maakt gebaar met pistool). En er zijn natuurlijk altijd 
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mensen die, ja die tegen de lamp zijn gelopen. En dan was er een NSB-politieman in 
de buurt die dacht 'Ja dat komt niet goed zo' en die ging ze verraden.  

IV       En welke mensen arresteerde u dan wel? Want u moest toch wel eens iemand 
arresteren? 

CvdB  Ja nou... je arresteerde er eigenlijk in principe helemaal geen één. Want die mensen die 
goed waren die gingen niet arresteren, die zeiden 'Ik moet die kant op, ga jij nou 
daarheen, dan zien we elkaar niet'. Op die manier.  

IV       En van hoger hand werd de druk niet langzaam groter? 
CvdB  Ja maar die wisten dat niet. 
 
00:48:02 
[image01:45:58.02] 
CvdB   Nee dat werd angstvallig verzwegen, dat zijn de zogenaamde knokploegen heette dat 

dan. Die zaten daar heel veel bij en die mensen die waren ook bewapend, die hadden 
ook clandestien geweren en revolvers. Maar ja die bleven net buiten schot. Maar er 
zijn er, zal ik maar zeggen, die 5 uit onze groep en die 19 uit de hele provincie die zijn 
tegen de lamp gelopen. 

IV       En bleef u steeds bij hetzelfde onderdeel? 
CvdB   Nou nee ik heb wel verschillende onderdelen gehad, ik heb al gezegd nou ik ben in 

Den Haag begonnen en ik ben naar Purmerend gegaan, ik ben naar Wilnis gegaan, ik 
ben naar (...?) ben ik nog geweest, in Friesland. Ja zo zat ik overal, ik heb heel 
Nederland wel doorgetrokken. 

IV       En merkte u gedurende die tijd dat u zo door Nederland op verschillende plaatsen 
gestationeerd was, dat de sfeer in Nederland veranderde? 

 
00:49:05 
[image01:46:58.15]  
IV       Onder die Duitse bezetting? 
CvdB   Nou de sfeer, ik zou zeggen, die is alleen veranderd ten goede. Heel veel dingen waar 

men vroeger niet aan toe kwam, die kwamen nu aan de orde. En dan bedoel ik 
bijvoorbeeld alleen al de onderlinge band met elkaar, men gedroeg zich gezamenlijk 
voor een bepaald doel. En dat was ook met de onderduikers zo, iedereen wist waar 
iemand ondergedoken zat, dat wist men meestal wel, en je zorgde dat je altijd 
bescherming bood voor die man die daar zat die gezocht werd. En dat was dan met het 
risico dat je ook zelf (...?) dus dat gebeurde ook. 

IV       Dus langzamerhand raakte de verzetskant in de oorlog in Nederland steeds beter 
georganiseerd? 

CvdB  Dat ging steeds beter. 
 
00:50:01 
[image01:47:52.05] 
CvdB Ja natuurlijk. Want in het begin moest dat allemaal opgezet worden. En op den duur 

kregen ze dus grote of lichte wapens door de lucht aangevoerd, per vliegtuigen. Vanuit 
de goede kant, onbezet gebied, daar stegen de vliegtuigen op en die hadden wapens 
aan boord en die gingen ze droppen ergens in Friesland bijvoorbeeld of ergens in 
Groningen. En die kregen wij weer in goede handen en die konden we dus weer 
benutten om daar aanslagen te plegen. 

IV       En nog eens een keer, het lijkt moeilijk maar als je weer verplaatste, op dat moment 
denken u of andere mensen, heeft u enig idee hoelang de oorlog dan nog duurt? Denkt 
iedereen 'het duurt nog 10 jaar of 15 jaar'? 
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CvdB   Daar hadden we helemaal geen idee van. Je deed je werk onder 
oorlogsomstandigheden, maar je kon helemaal niet bekijken hoelang het zou duren.  

 
00:51:02 
[image01:48:50.13] 
CvdB   Wij volgden natuurlijk de krantenberichten wel en dan lees je wel grote berichten aan 

een bepaalde krant van een bepaald hoger geplaatst iemand die heel erg schreeuwen 
kon. 

IV       Wie is die vrouw? 
CvdB  Nou ja Hitler bijvoorbeeld, die kon zo lekker brullen altijd. Maar die zei 'wij zullen 

overwinnen, wij winnen, wij hebben dit en we hebben dat', maar dat was allemaal 
lariekoek, dat was helemaal niet zo. Dat was propaganda. Wij wisten wel beter dat een 
bepaald object onder handen was genomen en goed raak was geschoten, maar zij 
maakten er het omgekeerde van. Dus die verhalen hoorden wij natuurlijk ook wel. 

IV       Dus u was optimistisch? 
CvdB  Ja dan wel, dan dacht je 'Nou ja goed, het duurt nog een jaar en meer (...?) dat hadden
  we dus wel in de gaten'.  
IV       Maar het was welk jaar dan?  
CvdB   Nou dit was langzamerhand in 1944. 
 
00:52:01 
[image01:49:46.24] 
IV       Ah ja, toen wist u wel...? 
CvdB  Toen werd het langzaamaan tijd om op te breken hè.  
IV       Ja 
CvdB  En toen had je dus dat heel veel ondergedoken jongens die kwamen weer tevoorschijn, 

want het gevaar was voorbij .En die hadden ook alweer wapens ondertussen, die 
gedropt waren. En die werden allemaal uitgedeeld aan bepaalde mensen die 
ondergedoken waren om zichzelf te kunnen verdedigen als het nodig was.  

IV       Nou was het in de oorlog natuurlijk zo dat het verzet raakte langzaam beter 
georganiseerd, helaas de tegenpartij ook geloof ik? 

CvdB  Ja het verzet raakte beter georganiseerd natuurlijk, maar de tegenpartij, ja dat, dat ging 
je afbreken, omkeren. 

IV       Maar die... hoe zat het met de Duitse, de Duitse onderdrukking? Werd die zwaarder of 
werd die lichter of was er geen verschil? 

CvdB   Ja die werd steeds zwaarder... 
 
00:53:00 
[image01:50:43.12] 
CvdB  ...want daar kwamen steeds meer verboden... Ik heb het Duitse wetboek, heb ik nog, 

zo'n pil, waar alle verordeningen in staan. Die moesten nageleefd worden. Nou goed, 
de goede marechaussees die deden dat niet, die hielpen juist de mensen. Als er wat 
gebeurde dan zeiden ze 'ga maar gauw daarheen, rijd maar gauw door, ik heb je niet 
gezien'. Enfin dat zijn allemaal risico's. die heb je zelf genomen. 

IV       En u hoorde bij de goede marechaussees? 
CvdB  Ik hoorde bij de goeden inderdaad, dat durf ik ronduit te zeggen. En dat heeft  

meegebracht dat je verschillende daden moest doen die verder helemaal niet mochten, 
maar dat moest je allemaal stiekem in het geheim doen. 

IV       Noemt u eens een paar restricties die steeds meer van Duitse kant kwamen op. Kunt u 
zich er nog een paar herinneren? 
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CvdB  Nou de Duitsers die wilden natuurlijk ook steeds meer macht krijgen... 
 
00:53:59 
[image01:51:40.05] 
CvdB  Buiten de verordeningen dat, wat ik u net liet zien, dat dikke boekwerk waar alles in 

stond, buiten dien hadden ze nog wel andere bepalingen. Neem nou de joden, de joden 
mochten in een bepaalde buurt niet komen, mochten in winkels niet komen, mochten 
alles niet. En zo hadden natuurlijk de burgers daar ook last van, die weden nog niet 
verboden in bepaalde dingen, maar de joden werden wel verboden 'Verboden voor 
joden' staat er dan voor aan het begin van de straat. 

IV       En daar hadden de gewone burgers ook last van? 
CvdB   Nou ja fysiek niet last van, maar je had bepaalde objecten waar je niet meer kon 

komen omdat daar alle joden waren, die mochten daar niet komen. En als je daar 
tussen ging staan, nou dan werd je er ook voor aangezien. Dus je moest zien dat je uit 
de buurt bleef. En dat ging meestal wel aardig goed ook, maar er waren er wel, die 
waren wel eens aardig vervelend ook soms. 

IV       Zoals? 
 
00:55:02 
[image01:52:40.20] 
CvdB  Nou ja je mocht bepaalde dingen niet doen, je mocht geen etenswaren vervoeren 

bijvoorbeeld, dus nee dat viel erg tegen dan hoor. Maar ja goed, doordat je andere 
taken genoeg had, (...?) je een bepaalde taak niet zo erg, want er bleef dan wel ander 
werk over, dat viel dan wel mee.   

IV       Dus langzamerhand werd het steeds moeilijker voor de Joodse bevolking in...? 
CvdB  Nou werd het moeilijker... de joden die ondergedoken waren, ja die liepen nu gevaar. 

Dat er intensief... en dat deden dan die landwachters en (...?)politie die gingen op zoek 
waar een onderduiker zat en als ze die vonden dan kwam die uiteindelijk in het kamp 
Westerbork terecht, of in een ander kamp, maar die werd gevangen genomen. 

 
00:56:02 
[image01:53:39.02] 
IV       Moesten de marechaussees nooit mee om te zoeken? 
CvdB  Jawel, maar de landwacht, de NSB-politie dus, die mocht nooit alleen huiszoekingen 

doen, daar moest één van ons bij zijn. En dat we erbij waren dat was soms een 
voordeel en een geluk voor degene die het aanging. Want ik kan u daar een voorbeeld 
van noemen; wij kregen opdracht voor een bepaald adres, dan ga je daarheen, maar je 
wist wie daar zat, omdat we al contacten met ondergedokenen hadden, dus je zei 'Nou 
zorg dat je nu wegkomt, want straks dan komen wij eraan'. En zo kan het gebeuren dat 
je dus ergens huiszoeking moet gaan doen en dat wij op een bepaald gingen staan 
ergens in dat huis en dat was toevallig net een luik waaronder een onderduiker zat. 

 
00:57:00 
[image01:54:34.17] 
CvdB  Maar wij bleven daarop staan dus ze kwamen daar geen huiszoeking doen. Die 

veldwachter die ging wel graag overal zoeken, onder het bed en ga maar door zo, maar 
op dat punt waar wij dan stonden daar bleven we mooi staan, want die onderduiker 
daaronder moest beschermd worden. 

IV       Dus u had succes? 
CvdB  Ja dat hebben we meerdere keren gehad ja.  
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IV       Maar het mislukte ook wel eens? 
CvdB  Nou mislukken, gedeeltelijk wel. Dan is het wel eens zo dat degene die daar 

ondergedoken zat, die komt soms iets te gauw naar voren, want dan denkt die jongen 
'dan zijn  we vrij'. Maar dat was natuurlijk zo ook weer niet, je moest wel even geduld 
hebben, maar nee in het algemeen dan lukte het wel, maar een mislukking die had je 
wel eens bij een overval op distributiekantoren bijvoorbeeld hè. Distributiebonnen die 
waren goud waard toen hè, want daar kon je etenswaren op krijgen. 

 
00:58:00 
[image01:55:32.04] 
CvdB   En die mensen die onderduikers in huis hadden, ja die moesten maar zorgen dat er 

iedere keer voldoende eten was. En daar had je die bonnen voor nodig. En als die dan 
weer gepakt werden bij een distributiekantoor, of onderweg met een transport wat ook 
gebeurd is, dat je een transport aanhoudt, een postauto die vol met distributiekaarten 
zit, nou dan neem je die hele voorraad mee en dan ga je uitdelen, die groep wat en die 
groep wat en dan zijn ze allemaal weer een paar maanden tevreden. 

IV       Dat deed het verzet? 
CvdB   Ja dat deed het verzet allemaal. 
IV       Ja. En als u dan mee moest en u had eens een keer niet kunnen waarschuwen, was dat 

een naar gevoel? 
CvdB   Nou, kijk als we naar een adres toe moesten, dan was die gewaarschuwd, daar zorgden 

wij ook wel voor. Ik heb er verschillende gehad in die tijd dat ik een seintje gaf 'Denk 
erom de post komt er zo aan'.  

 
00:59:00 
[image01:56:29.22] 
CvdB   Ja ik noem maar wat... Nou ja goed die dingen die kon je dus gelukkig doen en degene 

die daar zat die moest dat begrijpen, die moest snappen wat wij bedoelden. 
IV       En als hij het niet begreep? 
CvdB  Nou nee, dat ging meestal goed, want ze waren ook erg gevoelig toen wel. Maar er 

zijn ook hele gekke dingen gebeurd natuurlijk. Een overval op een distributiekantoor, 
daar een hoop bonkaarten zitten, dat is wel mooi, maar er zit ook een politieman achter 
die moet daar bewaking houden. Die kan je natuurlijk niet een revolver op de borst 
zetten, dus dan praat je even met hem, dan zeg je 'Maak jij maar dat je wegkomt, wij 
doen ons werk hier wel'. En dat had hij wel door dan dat wij aan de goede kant 
stonden. Maar als het nou een verkeerde was, en dat komt ook voor, dan hebben ze 
daar weer andere manier voor... 

 
00:59:59 
[image01:57:26.13] 
CvdB  Dan zeiden ze 'Nou, kleed je helemaal uit, helemaal'. En dan sta je daar spiernakend. 

En 'Maak nou maar dat je wegkomt en zorg maar dat je thuiskomt', en hij heeft niks bij 
zich, want dat is alleen, je kunt hem niet thuis gaan brengen, dat moet hij zelf maar 
doen. 

IV       Deed u daaraan mee, dat soort overvallen? 
CvdB   Ja dat is wel gebeurd, dan stuur je hem zo weg en dan loopt hij voor schut natuurlijk 

onderweg, en daar lachten ze nog een beetje om, dat was de grap van de zaak. 
IV       Dus u was daarbij? 
CvdB   Hè? 
IV       U was daarbij? bij zo'n geval? 
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CvdB  Ja dat is wel gebeurd, zeker ja. Dat was midden in de nacht hè, dus er was niemand 
buiten. 

IV       Jaja. Maar deed het verzet dat of was u daarbij? 
CvdB  Nee dat was het verzet, ja kijk eens, wij waren in bepaalde vaste dienst, maar wij 

waren ook heel vaak bij het verzet. En dat liep in elkaar. Omdat je wist dus welke 
goede collega's er waren bij de Marechaussee, dus die kon je aanspreken. 

 
01:01:02 
[image01:58:27.02] 
CvdB   En dan kon je zeggen 'Nou denk erom vanavond komen we daar bij jullie in de buurt 

hoor, houd er even rekening mee'. Nou dan zorgde hij dat de deur los was om binnen 
te komen bijvoorbeeld. Maar nou ja dat soort dingen, daar had je contact mee altijd. 

IV       Uiteindelijk komt u in Drenthe terecht? 
CvdB  Ja ik ben in Drenthe geweest, nou eerst Assen, maar later dus Zweeloo?, Westerbork, 

een beetje in het centrum van Drenthe eigenlijk. Ja toen zat ik later bij de 
verkeersdienst dus toen kwam je door de hele provincie Drenthe heen. Van noord naar 
zuid, overal voor controles.  

IV       Dat was auto's aanhouden? 
CvdB   Dat hoorde er ook bij, als ze eens een lading hadden die niet deugde, die lieten we 

meestal ook wel gaan.  
 
01:01:57 
[image01:59:19.23] 
CvdB  Hele onnozele dingen moest je dan hebben, geen licht, geen achterlicht, geen goede 

remmen, dat soort dingen.  
IV       Als u in koppels opereerde dan moest u ook maar geluk hebben dat je met een andere 

goede op straat kwam? 
CvdB Ja nou kende je elkaar ook wel goed hoor. Kijk eigenlijk de hele preventie door ken je 

al je collega's wel ongeveer en je wist wel wie verkeerd waren. Dat gaat heel 
gemakkelijk, dat vertelt de een aan de ander 'Denk aan die hoor', dan wist je genoeg. 

IV       En op een gegeven moment u noemde Westerbork, want daar is het kamp geweest in 
de oorlog.  

CvdB  Westerbork, daar kwam ik dus ook terecht, en dat, Westerbork, dat weet u natuurlijk 
ook wel, dat is al een kamp vanaf 1937. Toen is het al gemaakt door de Nederlandse 
regering. 

 
01:03:01 
[image02:00:20.24] 
CvdB  En nou goed, daar ging iedere Marechaussee die ging daar 2 of 3 maanden heen. Dat 

was dan als algemeen toezichthouder en voor de ordehandhaving. Maar ik zeg wel 
eens 'Die ordehandhaving dat was een wassen neus, want die joden die deden niks 
verkeerds'. Die hoefde je niet tot de orde te roepen, want die waren allemaal netjes, 
eerlijk en lijdzaam. Dus daar had je geen werk mee. Wij waren bij de joden wat dat 
betreft, laat ik zeggen, kind aan huis bij sommige. En wat helemaal niet mocht... 

IV       Nog eventjes, nog even terug want ik ben daar benieuwd naar... Westerbork bestond al 
als kamp... 

CvdB  Voor de Duitse joden toen 
IV       Die gevlucht waren uit Duitsland? 
CvdB   Ja.  
IV       Vanaf 1937 
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CvdB   Ja 
IV       Oja. En u komt daar wanneer? 
 
01:04:01 
[image02:01:18.01] 
CvdB Nou er was, even kijken 43, ja die tijd wel ongeveer, 43 meen ik, 2-43. 
IV       En in wat voor hoedanigheid kwam u daar? 
CvdB   Nou ik kwam daar gewoon als marechaussee voor het verrichten van toezicht houden 

en bewakingsdiensten. Nou ja... 
IV       Was u daar al geweest voor die tijd een keer of kwam u voor de allereerste keer 

binnen? 
CvdB   Nee gewoon, ik ben daar gewoon wel eens geweest, maar niet ambtshalve. 
IV       Hoe stond de plek bekend onder uw collega's? 
CvdB  Nou iedereen die wist wel wat Westerbork was, en alle collega's die wisten wel dat je 

daar goede en slechte had. 
IV       En wat was Westerbork op dat moment? 
CvdB  Westerbork op zichzelf dat werd meer geleid door de Duitse joden toen, de Duitse 

joden die daar gevlucht waren al. 
 
01:05:04 
[image02:02:18.15] 
CvdB   En die hadden de mooiste baantjes in Westerbork, want dat waren de Duitse joden die 

verbeelden zich dat ze wat meer waren. Nou goed, die hebben dus daar ook 
huisgehouden, en die hadden dan de leiding, de mooie baantjes meestal. En de 
anderen, de goede joden ja, die probeerden er maar een beetje bij te hangen. 

IV       Dus u komt daar binnen... Ik probeer me even voor te stellen. U was daar nooit 
geweest? 

CvdB  Nee voorheen niet, dat stelde niks voor. 
IV       En wat zeiden de collega's dat het daar was, was het een verzamelplaats of..., waar 

diende het voor? 
CvdB  Nou er is eigenlijk nooit veel in die geest gepraat, want elke Marechaussee die daar in 

die wereld zat die wist hoe het in Westerbork ging. Die wist dat ze daar 
bewakingsdiensten moesten doen... 

 
01:06:01 
[image02:03:13.21] 
CvdB   En dat ze de orde moesten handhaven, maar ze kwamen niet aan de bewaking buiten 

het kamp. Buiten het kamp stonden die wachttorens. 
IV       En wie zaten daar dan in? 
CvdB  Op elke hoek van het kamp daar stond een grote wachttoren. Daar stond een SS-er in, 

een Duitser, een Duitse militair. En die moest zorgen, met een mitrailleur op zijn 
schouder, dat er niemand ontvluchtte. Nou daar hebben wij dus nooit aan meegedaan, 
we hebben nooit op de torens gestaan, we hebben alleen binnen het kamp orde 
gehandhaafd. Nou orde handhaven dat was helemaal niet nodig, want die joden die 
deden niks verkeerd. Dus wij hadden dus goede contacten ermee, en dat hebben ze ook 
door gehad... 

IV       Dus u liep weer terug en u zei 'orde is hier niet nodig, ik hoef hier niet te wezen'? 
CvdB   Nou ja, ik moest er wel zijn, dat was de opdracht. 
 
01:06:58 
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[image02:04:08.20] 
CvdB  Maar wij gingen er niet heen als politieman, als bewaker. Ik had verschillende 

adressen van de joden, daar gingen we 's avonds gewoon op visite, koffiedrinken. En 
wij namen voor hun post mee naar binnen, maar ook post weer mee naar buiten. Wij 
namen pakketjes met levensmiddelen mee, van de familie die daar nog ergens woonde 
of kennissen. Nou dat brachten wij in het kamp daar bij de joden zelf. Dus we gingen 
gewoon bij hun, want er was een groep, die zaten in die je zou nu kunnen zeggen, 
aanleunwoningen. Dat waren aparte huisjes waar ze in gezinsverband woonden. Je had 
ook heel grote barakken, want het was een hele grote groep mensen die door elkaar 
heen zet. Maar je had ook een bepaalde groep, die zaten in zo'n zelfstandig 
woonhuisje. 

 
01:07:59 
[image02:05:07.00] 
CvdB  En daar gingen wij ook heen, daar had ik ook kennissen bij, die kwamen ook trouwens 

uit Alphen aan de Rijn, die kende ik omdat ik daar gewoond heb. Dus ik zocht die 
mensen ook op en dan zei ik 'Nou heb je post? Geef mij het maar mee en ik breng het 
wel waar het wezen moet'. Terugkerende, terug van huis uit weer daar naartoe, 
pakketjes nam je mee naar binnen en die pakketjes gaf je weer aan de joden, hadden ze 
weer voedsel voor een paar dagen. Nou die dingen die deden we, wat natuurlijk 
helemaal niet mocht. Maar dat deden we stuk voor stuk, ieder voor zich, en ieder deed 
het op zijn eigen manier, want je mocht het van elkaar ook niet eens weten. Nou zo 
zijn er zelfs baby's naar buiten gesmokkeld. Een baby die in een boodschappentas 
meegenomen wordt, die wordt daarin gelegd en die wordt op een of andere 
zuigmiddeltje in de mond gestopt, en die is mee naar buiten gesmokkeld. 

IV       Waarom is die naar buiten gesmokkeld? 
 
01:08:59 
[image02:06:04.23] 
 
 
File 2 
 
 
00:00:00 
[image17:25:29.06] 
 
CvdB met wie je en over wie je praat. En als wij dan bepaalde dingen deden wat nou ja, een 

 overval op een distributiekantoor bijvoorbeeld, ja dat is dus wel een risicovol iets, 
want  dan ben je met een man of 4-5 en allemaal gewapend... 

IV Ik denk dan, ik vraag me af, dat is ingewikkeld, u zit, bent langzamerhand wat deel 
gaan 

nemen aan het verzet, en dan wordt u ineens als marechaussee, want dat bent u ook 
nog  steeds, naar Westerbork gestuurd... 
CvdB Hmmm 
 
00:01:00 
[image02:06:59.03] 
IV Die Marechaussee, stond die onder Duits of onder Nederlands bevel, hoe zat dat? 
CvdB Nou kijk die, zo'n opdracht naar Westerbork dan is alles legaal natuurlijk... 
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IV Ja. 
CvdB Maar andere onderduikers die dus in het vrije veld nog eens rondlopen en gevaar lopen 
dat ze  weg moeten voor Arbeitseinsatz enzovoort, die worden dus door de Duitsers gezocht 
en  geholpen door de NSB’ers. En zo proberen ze die te pakken te krijgen, maar ja dat 
gaat buiten  ons om want wij zitten dus juist aan de andere kant; als je tegen zo'n geval 
aanloopt, dan zeg je  'nou wat wil je, ik moet je feitelijk arresteren, maar dat wil ik dus liever 
niet. Nou dan moet je  maken dat je wegkomt'. Nou in die geest praat je dan even met 
hem 
 
00:01:59 
[image02:07:56.07] 
CvdB Er zijn ook gevallen, ja dat iemand wel wegkruipt, maar op de verkeerde plaats, dat hij 
net op  een verkeerd (...?) terechtkomt. Ja dat risico loop je dan. 
IV En dan was u wel eens gedwongen om iemand mee te nemen? 
CvdB Ja, zeker wel, dat is meerdere keren gebeurd. Als je dus zei 'ik ga die kant op, ik ga 
daarheen,  want ik heb het al gezien, ik weet het al'. Nou ja dan ga je uit elkaar en ieder 
een andere kant  op en dan hoop dat hij ook begrijpt wat we bedoelen. 
IV En als hij het niet begreep?  
CvdB Nou ja, als je het niet begrijpt, dan loop ik gevaar. 
IV Precies 
CvdB Ja maar goed, dat is eigenlijk, nou nee, daar kan ik me niets meer van herinneren, dat 
is  eigenlijk nooit gebeurd, want meestal heb je van tevoren wel voldoende feeling gehad 
dat je  weet wat voor vlees je in de kuip hebt. 
 
00:02:57 
[image02:08:52.05] 
IV En was er niet op het bureau voordat u nog naar Westerbork en ging gewoon als 
Marechaussee  werkte, was er niet bij de collega's zo het idee van 'Nou die meneer 
Boogert, die collega  Boogert die komt nooit eens met een goede vangst thuis'?  
CvdB Nou dat kunnen ze wel gedacht hebben, maar dat kunnen ze natuurlijk nooit bewijzen, 
want  daar loop ik ook niet mee te koop. Maar het is natuurlijk wel gebeurd dat ik dus wel 
iemand  aan moest houden, maar dat wil je in principe nooit doen. Je neemt geen goede 
mensen mee,  nee 'maakt dat je wegkomt en ik ga de andere kant op'. En zo hoop je dat hij dat 
snapt dan,  meestal lukt dat ook wel hoor. 
IV Meestal 
CvdB En... 
IV En als u dan iemand aan moest houden, zei die dan even later op het bureau tegen u 
'Wat maak  je me nou?' 
CvdB Nou op het bureau kon hij niet veel meer praten want is er recherche bij hè. 
IV Ja 
 
00:04:01 
[image02:09:53.01] 
CvdB En dan, ja dan moet je het spel eigenlijk gewoon een beetje meespelen. En als die 
recherche  nou ook goed is dan is er niks aan de hand, maar als dat nou toevallig een 
NSB’er is en dat kan  ook gebeuren, ja dan wordt het even pijnlijk, want dan moet je beter 
wat anders gaan  verzinnen. 
IV Was dat een moeilijke rol om te spelen, want u zat eigenlijk in het verzet...? 
CvdB Ja nou je hebt nog nooit zoveel smoezen weten te bedenken voor alle mogelijke 
uitvluchten als  in die tijd juist. 
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IV Maar als u dan met een slechte op kantoor zat dan moest u ook ineens de kwaaie pier 
spelen? 
CvdB Ja dan moet je op dat moment even gewoon meedoen, een beetje bedekt, voorzichtig 
wel  natuurlijk, want je moet altijd uitkijken aan alle kanten. Maar nou meestal... 
IV En daarvoor in de plaats kon u dan weer een ander laten lopen? 
CvdB Nou ja bijvoorbeeld wel. 
 
00:04:59 
[image02:10:49.10] 
CvdB  Er zijn genoeg, dat kwam vooral met een bepaalde overval tot uitdrukking, daar waren 
een  paar handlangers bij en die hebben dan meegedaan aan de kraak zelf en die moeten 
dan zo snel  mogelijk maken dat ze wegkomen zonder de laatste lading van hun buit. En die 
buit die namen  wij dan mee en die stopten we gewoon weg. Sommige die kwamen zelf 
bij ons met 'Dit  hebben we vannacht gevangen'. Nou dan zei ik 'Nou niks van zeggen, ik 
red me er wel mee'.  En dan moest je in het geheim werken om dat ding allemaal weg te 
krijgen.  
IV Ja. Dus het wordt ingewikkeld, want u hoort bij de goeden, zullen we maar zeggen... 
CvdB Ja ja. En je doet alsof je verkeerd bent. 
IV Dat wordt steeds ingewikkelder toneelspelen 
CvdB Ja nou daar zat je altijd mee. Je zat altijd tussen twee vuren in. 
 
00:06:00 
[image02:11:47.24] 
CvdB Tussen de Duitsers en de goede Nederlanders 
IV En als er Duitsers bij waren dan... 
CvdB Ja dan ging je een blokje voorbij, dat deed je niets, dan deed je gewoon mee, dan liep 

je die man in kwestie waar het om gaat, die wist je wel waar die ergens zat, die liep je 
gewoon voorbij net alsof die er niet was. 

IV En als u hem toch moest arresteren dan had hij pech? 
CvdB Ja, dan moest je hem wel arresteren, maar dan zorgde je toch dat hij eerst 

gewaarschuwd werd. Hij werd altijd gewaarschuwd, we hadden dus altijd een 
handlanger achter de hand, hij zegt 'Jan denk om Piet'.  

IV Ja 
CvdB Ik noem maar wat. Nou en dan wist je wel 'Hij werd gewaarschuwd'. 
IV Ja. U komt dan op een gegeven moment aan, u bent in Westerbork, u bent 

gedetacheerd als... ja als wat? 
CvdB Ja als Marechaussee gewoon hè. 
 
00:07:00 
[image02:12:44.17] 
 
IV Daar zaten Nederlandse Marechaussees, daar waren we 
CvdB Ja Nederlandse Marechaussee zeker. Ja die (...?) die kwamen pas veel later, daar was 

al een paar jaar overheen gegaan bijna, ja een paar jaar... eerder geloof ik al. Je had in 
Schalkhaar bij Deventer, daar had je een opleidingsschool en daar ging de NSB politie 
wel eens heen, die werden daar opgeleid. En als die dan weer terugkwamen bij de 
groep, ja dan was het uitkijken geblazen, want dan wist je wat je voor vlees in de kuip 
had. En... 
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IV Uhm... nog even terug, u loopt daar als Marechaussee, komt u voor het eerst aan in 
Westerbork... Ik heb dat natuurlijk nooit mee mogen maken, dus ik ben dan zo 
benieuwd 'Hoe ziet dat er uit daar?'. Kunt u eens een beschrijving geven? 

CvdB Nou je komt daar aan en je hebt bij elke (...?) heb je een wachtcommandant of een 
(...?)commandant die daar de leiding heeft. 

 
00:08:02 
[image02:13:44.21] 
CvdB Dus je komt aan in zo'n kamp en dan weet je waar het bureau zit, waar de chef zit, en 

dan ga je eerst aanmelden dat je er bent. Nou en dan zei hij 'Nou goed, ga dat en dat 
maar doen. Of kijk even rond dat je weet hoe het in elkaar zit'. Nou en dan geleidelijk 
aan dan verplaats je je terrein. Je loopt door de barak heen, ik ben zo vaak door een 
barak heen gelopen, waar allemaal joden en Jodinnen door elkaar heen zitten en daar 
loop je gewoon door, je praat niet met ze, je knikt even 'Hoi hoe gaat het?'. Heel 
oppervlakkig een beetje. En dan ga weer doorlopen naar een volgende barak soms en 
zo houd je de boel in de gaten, zonder dat je wat doet verder. 

 
00:08:57 
[image02:14:37.07] 
IV Ze noemden het wel, toentertijd, de nieuwe Joodse hoofdstad. 
CvdB Ja... Zo was het precies hetzelfde in het midden van het kamp, daar loopt die hoofdweg 

en aan beide kanten heb je die barakken. En in het midden is de hoofdingang, ja die 
noemde je in die tijd in het kamp zelf 'De boulevard de Misère'.  

IV Waarom? 
CvdB Ja omdat daar allemaal ellende gebeurde aan beide kanten. Dat kamp zelf... aan de 

buitenkant zag je er niks van, maar er waren natuurlijk wel barakken waar veel ellende 
was, waar mensen honger hadden en ze hadden niet genoeg te eten. Nou en meer van 
dat soort dingen. Medische verzorging, hoe was die? Ook een beetje zo zo. Dat 
veroorzaakte natuurlijk bij de mensen wel pijn af en toe.  

IV Hoeveel mensen waren er ongeveer in het kamp toen u aankwam?  
CvdB Nou in die barakken, daar kunnen er 800 tot 1000 in.  
 
00:10:02 
[image02:15:40.03] 
CvdB Die stopten ze er ook in, mar dan is die ook goed vol. Nou dus als je dan al die 

barakken rekent, nou daar zitten wel 50 000 mensen zijn daar zowat.  
IV 50000? 
CvdB Ja al die barakken zitten afgeladen vol. Daar kan niet meer bij, dat ligt al 3hoog in de 
bedden 
IV Dus als u daar aankomt, is het behoorlijk vol? 
CvdB Ja dan is het al behoorlijk vol 
IV Waar kwamen al die mensen vandaan? 
CvdB Nou heel veel ut Amsterdam, ik liep op een avond door die barakken en toen kwam er 

net een trein vol uit Amsterdam. Nou ja, die komen dan binnenlopen, maar die 
moesten eerst door de sluis heen en daar zat Lippman en Rosenthal. 

IV Wie is dat? 
CvdB Nou Lippman en Rosenthal dat is een advocatenkantoor in Amsterdam 
 
00:11:01 
[image02:16:36.13] 
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CvdB  En die houden zich bezig met het innemen van Joodse bezittingen als ze daar in het 

kamp komen. Dus Lippman en Rosenthal dat zijn grof gezegd bloedzuigers voor de 
Duitse gemeenschap. Alles wat kostbaar is, moeten zij innemen. Dus alle 
portemonnees gaan open, alle portefeuilles open en alles wat ze bij zich hebben: 'Leg 
maar neer allemaal'. En dat zijn ze kwijt, dat krijgen ze niet weer. 

IV Hoe reageerden die mensen daarop? 
CvdB Ja wonder boven wonder, ze legden allemaal netjes van alles daar neer. Ik liep 
er wel eens door, buiten daar stonden ze dan in een file te wachten. En dan liep ik er 
wel eens langs, ik zei 'Nou heb je nog iets bijzonders wat je graag kwijt wilt, dat je 
graag wilt houden of wat dan ook, zeg het dan maar, ik wil het wel voor je meenemen 
en ergens brengen waar je het hebben wilt'. 

 
00:12:00 
[image02:17:33.13] 
CvdB Maar ze durfden niet. Dat was zo typisch, ze waren gewoon bang om dat af te geven 

want dan waren ze bang dat er nog weer iets achter zat als ze weer ergens (...?) 
IV Hoe bedoelt u? 
CvdB Ze durfden niet... ze durfden ook niet te gaan ontvluchten. Ik heb wel bij een uitgang 

gezeten en dan kwam er 's avonds bij dat wachthokje dat er bij stond, kwamen de 
Joden enkele die ik dan kende, ik zei 'Nou kom vanavond maar daar, want daar zit ik 
op wacht, kunnen we praten'. Dan kwam die man of vrouw bij me 's avond sin het 
hokje, dan zei ik 'Nou de deur van het hek is open, die heb ik al losgemaakt, je kunt er 
zo uit en die SS-man die zit nou bij die andere hoek, voor hij hier weer terug is, is het 
een half uur verder...  

 
00:13:00 
[image02:18:31.05] 
CvdB Dus in die tijd kun je er dus zo uit lopen en je schiet zo de Drentse hei op of de bossen 

in'. Maar ze durfden niet, ze waren doodsbenauwd dat ze gepakt werden en dan 
werden ze zwaar gestraft. Maar er was één kant, dat is een beetje een verzachting, het 
was ook heel moeilijk om natuurlijk een onderduikadres te vinden, want als iemand 's 
avonds aan de deur komt bij een Drent die daar in de buurt woonde, kan gebeuren, die 
was ook doodsbenauwd als hij die mensen binnenliet. 

IV Want? 
CvdB Ja als die Duitser dat snapte, dan konden ze zo zijn hele boerderij in brand steken. Ja 
hoor dat.... 
IV Is dat gebeurd? 
CvdB Ja ja... Het was aan beide kanten heel moeilijk.  
 
00:13:57 
[image02:19:25.00] 
CvdB Ze deden het wel en ze kregen er kans genoeg, we gaven ze nou, tientallen gevallen 

dat we ze aanwijzing gaven en zeiden van 'Nou het hek is los en je kunt er zo uitlopen'. 
En dat kon, je kon er gewoon uitlopen, als wij het hek maar los hadden, anders was dat 
op slot, nou dan kon je zo naar buiten lopen, dan liep je de hei op en dan was je weg. 

IV Want u had de sleutel van dat hek? 
CvdB Ja. En dan durfden ze niet. Dat was ook nog, dat gebeurde heel vaak. Ja 
IV Want ze waren bang om? 
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CvdB Ja om weer gepakt te worden en weer gestraft te worden, dan kwamen ze in de 
stafbarak en dat was lang niet mooi meer om daar in te zitten. 

IV En waren er nog andere sancties, want je kunt je voorstellen het is natuurlijk heel 
eenvoudig om daar een andere straf op te zetten: 'Als Piet wegloopt dan krijgt Jan... 
moet de hele avond afwassen'. 

 
00:14:56 
[image02:20:21.24] 
CvdB Nou het was wel zo, wanneer in een bepaalde barak iemand wegliep, dus die ging 

vluchten, dan werd het wel eens zo gedaan dat ook de anderen, de hele barak eigenlijk, 
mee moest lijden. 

IV Mee moest lijden? 
CvdB Ja. Iemand wordt ook gestraft in zekere zin dat hij iemand heeft laten gaan. 
Dus... Ze durfden niet allemaal hoor.  

IV Oh dat werpt een ander licht op de zaak... 
CvdB Ja 
IV Dus als je vluchtte, dan had dat gevolgen..  
CvdB ook voor de anderen wel 
IV gevangenen 
CvdB Ja. En dat weerhield natuurlijk heel veel mensen om die sprong te wagen. Je kon onder 

het hek doorkruipen, die mogelijkheid was er ook, dat is allemaal zandgrond daar en 
dat hek daar was nog een beetje ruimte onder soms. Dus als je een beetje ging graven 
's avonds in het donker, dan kon het zijn dat ze eronder door wipten. Dat kon ook wel 
gebeuren. En daar waren die wachttorens juist voor... 

 
00:15:59 
[image02:21:22.16] 
CvdB Die staan natuurlijk (...?) met een grote schijnwerper en die schenen helemaal die baan 

rond of er wat was.  
IV Ja. Die mensen die dan aankwamen die daar voor die van Rosenthal stonden te 

wachten, hadden die veel spullen bij zich, ook lampenkappen enzo? 
CvdB Nou dat soort dingen niet, maar wel geld en effecten en dat soort dingen, echt kostbare 

dingen, want die Joden die hadden wel geld hier en daar hoor. Maar ja als ze dus geld 
hadden dat (...?) (maakt gebaar afpakken) dat werd netjes geregistreerd allemaal 

IV Dus mensen hadden de duurste dingen bij zich? 
CvdB Ja, goud en zilver ringen, van alles. Nou goed dat raakten ze dus daar allemaal kwijt. 
IV Waren er meer marechaussees die langs de rij liepen? 
CvdB nou dat deden we ieder voor zich hoor. Dat deed je niet in groepsverband natuurlijk, 

dan loop je direct in de gaten. Maar er waren er wel meer die ook even een rondje 
maakten, zogenaamd even kijken zo... 

 
00:17:02 
[image02:22:23.07] 
 
IV Even een babbeltje maken? 
CvdB Ja. Ja iedereen deed het ook niet, iedereen durfde misschien niet, dat weet ik niet, ieder 

deed het voor zijn eigen verantwoording. Maar ja ik heb het wel vaak gehad, dat ze 
geld, dat legden ze op tafel bij die Lippman en van Rosenthal. En die zeiden 'Nou 
dankjewel'. 

IV Heeft u wel eens iets in uw zak kunnen steken? 
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CvdB Nee ik niet hoor, daar heb ik geen kans voor gehad ook niet trouwens, maar... 
IV Dus alles raakten ze kwijt? 
CvdB Ja ze raakten alles kwijt, alles wat ze nog aan kostbaarheden bij zich hadden, mooie 

gouden horloges en dat soort dingen en ringen... 
IV Waarom vertrouwden ze u niet? 
CvdB Ja maar dat is allemaal bezit voor de Duitsers 
IV Nee maar, die mensen die dar stonden, die nog even een horloge ofzo aan u zouden 

kunnen geven, waarom vertrouwden die u niet? 
CvdB Ja als ze dat aan Lippman en Rosenthal gaven dan waren ze het kwijt ,dat wisten ze 
IV Ja dus waarom gaven ze dat niet aan u? dan hadden ze nog kans dat ze ergens... 
CvdB Ja maar dat durfden ze niet, dat was het hem juist. 
 
00:18:01 
[image02:23:19.22] 
IV Waarom niet? 
CvdB Ja ze waren doodsbenauwd dat het toch weer in verkeerde handen kwam. En dan ze 

vertrouwden mij niet, ze kunnen aan mij neus natuurlijk niet zien of ik goed of kwaad 
ben, maar zij nemen maar het gewisse voor het ongewisse, dan denken ze 'o het is nou 
in verkeerde handen, dan krijgen we daar weer straf voor'. 

IV Ja ze dachten misschien 'die man heeft een zwart uniform dus die is fout'. 
CvdB Nou ja, ik weet niet wat ze allemaal gedacht hebben, maar dat zou kunnen ja. Maar 

goed, daar moest je dus mee oppassen, je moest ook oppassen als je ernaar toe ging, ik 
ging dus ook heel vaak wel eens naar bepaalde bekenden in een huisje, waar dat gezin 
woonde. Nou ja, dan moest ik eerst even links en rechts kijken 'hoe is het buiten 
allemaal'. Hè, staat er daar ergens iemand op de hoek wat te kijken. Daar moest je mee 
uitkijken, want dat gebeurde ook. Ja dan hang je zelf natuurlijk hè. 

 
00:18:55 
[image02:24:11.10] 
CvdB Want als ze je zouden snappen, dan staat het vast dat ze je oppakken, als ze je niet 

direct een nekschot geven, dan sturen ze je direct door naar het concentratiekamp 
Auschwitz of zoiets.  

IV Een nekschot vanwege het bezoek aan... 
CvdB Ja wanneer je dat zou gedaan hebben, wanneer ze je snappen. Daar wordt je ook dan 

voor gesnapt.  
IV Vanwege bezoek aan een Joodse familie? 
CvdB Ja. Dat mocht allemaal niet. 
IV Waarom zette u zichzelf in zo'n groot gevaar? 
CvdB Ja goed je wilde als het kan de Joden ergens mee helpen. Net zoals ik zeg, we hebben 

daar diverse dingen met de mensen kunnen bepraten, of sommige hebben een brief in 
hun zak die ze niet op de post kunnen krijgen, dan zei je 'Nou geef maar mee dan, ik 
gooi die wel in de bus straks'. En dan kwam die bij de familie terecht. 

IV Oh die gooide u dan buiten... 
CvdB Ja buiten het kamp natuurlijk, want ik moffelde hem gewoon weg en dan buiten het 

kamp gooide ik hem in de bus. 
 
00:20:04 
[image02:25:17.23] 
IV Dat was gevaarlijk werk 
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CvdB Ja dat risico dat liep je altijd, maar dat namen wij gewoon, we hebben het gewoon erop 
gewaagd. Behalve de verkeerden die deden het niet, maar nou ik heb verschillende 
collega’s die deden het wel, daar praatte je verder niet over, je nam die gewoon mee en 
ergens onderweg in een bus... 

 
(gerommel) 
 
IV Voorzichtig voor de microfoon 
CvdB Ja 
IV Dus zo heeft u een aantal keren zelfs een brief naar buiten kunnen krijgen? 
CvdB Jazeker. Ja dat gebeurde vaak genoeg en dan kregen ze antwoord en dan hoor je dat 

wel later. En dat vinden ze wel mooi dan, als ze bericht terugkrijgen juist.  
IV Dan ging u nog even langs en dan zei u 'Heeft u nog iets teruggehoord?' 
CvdB Ja nou dat nou niet direct, dat moest je ook weer op een bepaalde manier met alle 

mogelijke codes doen. 
IV Ja 
 
00:20:59 
[image02:26:10.03] 
 
CvdB Ja je zat in een tijd dat je niemand vertrouwen kon. Bepaalde dingen die we deden, aan 

je eigen vrouw, je eigen vader, je eigen moeder, je eigen broer of zusters, daar kon je 
nooit over praten. Dat werd nooit verteld, dat moest je helemaal zelf houden. Je leefde 
heel eenzaam wat dat betreft, zo heb ik me nooit gevoeld trouwens, maar zo was het 
wel, je ging bij je naaste familie vandaan, dan ging je de nachtdienst in, maar wat je 
werkelijk ging doen dat zei je dan niet. Dat kon niet gewoon. 

IV Als u zo'n brief in de bus had gegooid, dat soort dingen moest ui ook geheimhouden? 
CvdB Ja tuurlijk, als je zou zeggen 'In die en die bus ligt hij' ja dan waren (...) breek open die 

bus, haal eruit die brief.  
IV Dus u zei zelfs niet tegen uw meest naasten... 
CvdB Nee 
IV ..dat u stiekem een brief uit het kamp had meegenomen. 
CvdB Nee daarover werd met geen woord gerept. 
 
00:22:01 
[image02:27:10.00] 
CvdB Daarom, dat is een stukje eenzaamheid dat je hebt eigenlijk voor jezelf, je wilt er wel 

over praten, je vind het mooi als het allemaal gelukt is, maar dat kon gewoon niet. Dat 
was gewoon in vertrouwen, want je had dus toe toestanden, man en vrouw, de één is 
NSB’er en de ander is geen NSB’er, nou dat is dan een echtpaar, die kunnen elkaar 
niet vertrouwen. Nou laat staan een buitenstaander of wat ook. Kinderen, daar moest je 
ook altijd aan denken, dat die er niet ij waren, want die praatten erover. Ja 

IV Ik begrijp het. En als je, dus die mensen kwamen aan met de trein.  
CvdB Ja 
IV Waren dat regelmatige... waren die mensen, hoe kwamen die mensen in Westerbork 
aan? 
CvdB Nou 
IV Hadden die een brief gekregen of...? 
 
00:23:00 
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[image02:28:06.20] 
CvdB Ja die zijn opgeroepen, meestal in Amsterdam, omdat daar de meeste Joden zaten, en 

dan moesten ze zich in Amsterdam melden bij een bepaald punt. En daar zat Lippman 
en Rosenthal al, die zat te wachten op hun. Maar dan kwamen ze toch in de trein 
terecht, want als ze dan... Amsterdam, een bepaald, Waterlooplein geloof ik, is een 
bekende term, waar ze wel veel kwamen, dan gingen ze in een trein en die ging naar 
Westerbork toe. En dan stappen ze uit en dan komen ze eraan met een koffertje en een 
tasje in de hand, wat ze nog mee konden nemen, en dan gingen ze allemaal lopen 
vanaf het station, dat was toen nog lopen in het begin, vanaf Hooghalen naar het kamp. 

IV Wat moesten die mensen allemaal doen in Westerbork? 
CvdB Ja gewoon een beetje aan het werk. 
IV Er werd gewerkt? 
 
00:23:56 
[image02:29:00.22] 
CvdB Zij konden werken soms, als in de zomer, ik was er bijvoorbeeld in het voorjaar, dat 

was de tijd dat de aardappeloogst klaar was... 
IV Ja 
CvdB Dan ging je met een dikke 100 mensen ging je het veld in, naar de landerijen, en daar 

was dan een (1) marechaussee bij, voor over de 100 mensen, dat kon je natuurlijk 
nooit allemaal in de gaten houden. Maar het was zo. 

IV  Die gingen de aardappels oogsten? 
CvdB Ja, dan moesten ze aardappels zoeken op het land 
IV Dat is buiten het kamp? 
CvdB Ja dat is buiten het kamp allemaal, en dan moesten ze af en toe een kleine boodschap 

doen, dan gingen ze even naar de bosjes, dan wist je 'die zijn we voorlopig wel kwijt', 
maar ze kwamen allemaal netjes terug. 

IV Ze kwamen netjes terug? 
CvdB Ja ze konden zo weglopen 
IV Maar? 
CvdB Maar ze wisten niet waarheen, dat was het probleem namelijk hè.  
IV Ze weten niet waarheen 
CvdB Ze weten niet, welk onderduikadres kan ik vinden? Wie woont er, die boeren die daar 

vlakbij woonden, die hebben allemaal wel eens een keer een verzoek gehad.  
 
00:24:59 
[image02:30:00.20] 
CvdB En die waar je aardappels zoeken op het land, dan kookten die boeren een grote pot 

vol met aardappels zo met schil en die schilden ze met de hand af zo en dan hadden zij 
een lekkere aardappel. 

IV Was er wel eens iemand van de gevangenen, zullen we maar zeggen, de 
geïnterneerden, die naar u kwam en zei 'Kunt u niet wat regelen voor me?'  

CvdB Nee, nee dat deden ze ook weer niet.  
IV Nee 
CvdB Nee kijk ze zagen ons natuurlijk wel als het wettig gezag, dus ze durfden ons niet alles 

te vragen. Ja er zijn enkelen die waren wel zo bekend met ons, en wij wisten ook wie 
dat waren, dan geloofden ze je op ten duur wel, dan vertrouwden ze je wel. Maar ze 
hadden altijd nog wel een zekere achterdocht in het begin. Ze moeten eerst weten wat 
ze voor vlees in de kuip hebben. Nou en dan komen ze wel eens over de brug zo, maar 
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verder nee dan waren ze ook heel erg voorzichtig en dat kwam natuurlijk doordat ze 
bang waren voor represailles.  

 
00:26:01 
[……] 
 
IV Het geval dat ze bij vlucht dat dat gevolgen heeft voor de familieleden of anderen in 
de barak. 
CvdB Ja.  
IV Die mensen, laat ik het zo zeggen, Nederlandse mannen moesten ook werken hè? 
CvdB Ja 
IV Waar moesten die naartoe? 
CvdB Nou die lieten ze vaak gewoon in de bewoonde wereld langs de wegen putjes graven, 

van die zogenaamde schuilputten voor de soldaten die daar dan in de buurt moeten 
liggen. En dan hebben ze een put waar ze in kunnen liggen als er wat gebeurt, een 
bombardement of zoiets. 

IV Laat ik het zo vragen, die Joden uit Amsterdam, waren dat alleen mannen in 
werkleeftijd, zo van 16 tot ...? 

CvdB Nou alle leeftijden wel 
IV Alle leeftijden 
 
00:26:59 
[image02:31:56.00] 
 
CvdB Er zat alles in, het zijn oudere mensen, maar het zijn ook (...?) leeftijd, er zit alles 

tussen. Vaak hele gezinnen, de ouders, maar de kinderen zijn er ook bij die gaan ook 
mee dan. 

IV Ook baby's? 
CvdB Nou baby's heb ik nou direct niet gezien, want die worden vaak weggemoffeld wel. 

Die probeerden ze wel kwijt te raken, wat wel gebeurd is, via een boodschappentas of 
zoiets. 

IV Maar het kamp waar gewerkt moest worden en er kwamen ineens ook vrouwen en 
kinderen aan? 

CvdB Nou waar gewerkt moest worden... Nou dat is dan buiten, wat ik al net noem, dat is 
aardappels zoeken op het land buiten. Maar daar komen dus geen kinderen en baby's 
niet, die zijn dan allang binnen ergens ondergebracht. 

IV En stonden die marechaussees niet raar te kijken, want kijk als je daar op dat moment 
bent en er komen treinen aan met hele gezinnen... 

CvdB Hmm 
 
00:28:01 
[image02:32:56.03] 
 
IV dat je denkt, op z'n Amsterdams gezegd, 'wat hangt er nou aan mijn fiets? Ik begrijp 
dit niet.'. Wat stond u daar niet raar van te kijken? 
CvdB Nou dat denk ik ook wel, maar het was natuurlijk niet de eerste de beste trein, er zijn 

er 93 vertrokken zo. 
IV Maar we hebben het even over de aankomende treinen. 
CvdB Ja die aankomende treinen die komen vanaf Hooghalen, die maken die grote bocht, die 

ze zelf aangelegd hebben, zo'n laatste stukje spoorlijn. Ja en dan gaan ze eerst in de 
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barakken allemaal, want ze moeten ergens een vaste plek hebben. Nou ja goed, daar 
blijven ze, het was vaak 's avonds dan gaan ze meteen slapen en de volgende dag nou 
ja dan zien ze wel. Dan is de barakoudste die daar dan de leiding heeft, die weet wel 
wat hij met die mensen moet gaan doen. Dus die heeft daar één of ander baantje dat ze 
bij een boer gaan werken hier of daar of wat ook. 

 
00:29:03 
[image02:33:55.03] 
IV Hoe vaak arriveerde er een trein? 
CvdB Wat zegt u? 
IV Hoe vaak arriveerde er een trein? Hoe vaak kwam er een trein aan? 
CvdB Nou ja dat ging vrij, in het begin duurde dat wat langer, maar op den duur dan gebeurt 

het toch wel vaker, ik weet niet, ik heb het nog een aantal keer genoteerd ergens, 
maar... Nou ja in elk geval, dat gebeurde altijd wel een paar keer in de week. 

IV Een paar keer in de week. En hoeveel mensen zaten er dan in zo'n trein? 
CvdB Nou er kunnen er zo'n 7-800 kunnen daar in zitten wel. 
IV In een trein? 
CvdB Ja maar die was ook afgeladen vol. Ja dat zijn geen gewone treinen, dat zijn gewoon 

veewagens, dat zijn gewoon goederenwagens. Die zijn helemaal... geen banken of niks 
zit erin, geen raampje, een luikje of zoiets maar anders niet hoor. 

IV Maar waarom was dat? 
 
00:29:58 
[image02:34:48.02] 
CvdB Nou die hebben dus allemaal wagons die helemaal dicht zijn en die dan aan de 

buitenkant met een lot(?) verzegeld.  
IV Door wie? 
CvdB De Duitsers. Er liep een Duitser langs en die deed een lotje (?) aan de beugel van die 

trein van die... 
IV Al in Amsterdam? 
CvdB Nou alle treinen die daar aankwamen, of die uit Amsterdam vertrokken. 
IV Jaja.  
CvdB En dat lotje dat mocht niet kapot gemaakt worden, want dan was je fout 
IV Oja, dus je moest controleren of de lootjes er nog op zaten? 
CvdB Ja. Daar kwamen allemaal Duitsers langs en die gingen kijken of het wel goed zat. En 

als het kapot was, ja dan was er één ontsnapt ofzo. Dat ging wel fout dan. 
IV Dan ging het fout. En die... ze kwamen aan in goederenwagons... 
CvdB Goederenwagons ja. 
IV En dachten de marechaussees niet 'waarom gaat dat niet met gewone treinen?'  
 
00:30:59 
[image02:35:46.23] 
CvdB Nou, wij wisten wel waar dat heenging, die treinen, niet precies welke kant, maar toch 

we wisten wel dat ze naar Duitsland of naar het Oosten gingen en dat ze daar in een of 
ander kamp weer terechtkwamen. Welk kamp wisten wij ook niet, dat hoorde je later 
pas weer.  

IV Men bleef niet in Westerbork? 
CvdB Ja ze bleven er wel, maar er waren meer kampen waar ze ondergebracht konden 
worden. 
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IV Jaja. Dus de treinen kwamen aan en... maar niet iedereen bleef in Westerbork? 
CvdB Nee ze gingen ook wel eens naar een ander kamp door. 
IV Hoe ging dat dan? 
CvdB Nou dat merkten wij eigenlijk niet, want als ze dat over gingen laden, want dan was 

meestal, of heel vaak voor zover ik weet, was er niemand meer bij. Dan was het vaak 
's avonds en donker al, als ze net aangekomen waren, maar daar kan ik heel moeilijk 
wat over zeggen... 

 
00:31:58 
[image02:36:42.20] 
CvdB want die treinen die kwamen zo frequent aan en ze konden uitstappen en meteen weer 

in een andere trein stappen en dan rijden ze ermee naar een volgende halte. Dat 
konden we nooit precies bekijken allemaal. 

IV Zo snel ging dat? 
CvdB Ja dat ging heel vlug en daar waren alleen maar Duitsers bij ook, daar was ik nooit bij. 
IV Waarom was dat? 
CvdB Nou uit veiligheidsoverwegingen. De Duitsers wilden niet hebben dat wij alles zagen 

wat ze deden. Dus dat moest allemaal... Als ze bijvoorbeeld strafbarak kregen die dus 
gevlucht was en wat verkeerd deed, nou die werd gestraft. Maar wat ze dan deden dat 
zagen wij niet. Zij waren wel zo handig dat ze al dat soort dingen met de gevangenen 
buiten ons gezichtsveld deden. Dus wij wisten er ook niks van. Ze gingen gewoon naar 
die strafbarak punt uit. Maar wat er gebeurde, dat was natuurlijk nooit veel moois, dat 
wisten wij wel, maar we zagen er verder niks van. 

 
00:32:58 
[image02:37:41.07] 
IV Dat zag u uit de verte gebeuren zo? 
CvdB Ja nou we wisten wel van 'die krijgt zo op zijn falie hoor' met een knuppel of weet ik 
veel 
IV Hoorde je daarvan iets? 
CvdB Nou je hoorde wel eens een keer een schreeuw hoor, dat is zo. Dan wist je wel... je 

wist niet precies wat er gebeurde, maar je wist wel dat die man onder hand werd 
genomen natuurlijk. 

IV Geschreeuw 
CvdB Ja dat is iets vreselijks als je zoiets hoort dan hè. Maar ja, dat soort dingen die komen 

voor en daar hadden wij ook helemaal geen zicht om, dat gebeurde helemaal buiten 
ons terrein hoor. 

IV Was dat... Was dat voor de marechaussees een machteloos gevoel? 
CvdB Ja natuurlijk, in zekere zin wel, je moest er zijn, maar we hoefden er niks te doen. 
 
00:34:01 
[image02:38:41.10] 
 
IV Dat is raar 
CvdB Ja we moesten er gewoon zijn en als de Joden wat verkeerd deden dat zouden we 

moeten optreden, maar die deden nooit wat verkeerd dus we hoefden niet op te treden. 
IV Dus u zat daar eigenlijk een baantje wat nutteloos was te doen 
CvdB Ja dat vind ik wel, dat had helemaal geen zin verder. Als er werkelijk één ontvluchten 

wilde ja dan konden wij ook niet tegenhouden op dat moment meer, we konden alleen 
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van tevoren het een en ander wel eens een keer afspreken maar verder ook niet. Want 
de Duitsers, die SS-ers dat was het gezag dat daar de orde handhaafde. 

IV Dat was buiten het kamp 
CvdB Ja die waren buiten het kamp.  
IV En binnen het kamp moest de Marechaussee het doen? 
CvdB Ja daar was de Marechaussee ervoor 
IV De Nederlandse Marechaussee 
CvdB ja. En dat heeft dus ook geduurd tot aan beetje het najaar 43 denk ik... 
 
00:35:00 
[image02:39:37.14] 
CvdB Toen was die NSB (?) dus die was klaar, bij Schalkhaar bij Deventer, en toen kwamen 

die op de wachttorens buiten het kamp 
IV Aaah 
CvdB En toen moesten wij daar weg. En dat is wel logisch dat zeggen wij en we weten wat 

we gedaan hebben... 
IV Waarom moest u weg? 
CvdB Ja wij waren veel te vriendschappelijk met de Joden 
IV Oh 
CvdB Dat kregen we op den duur door. Of één van de Joden die heeft op den duur zijn mond 

voorbij gepraat dat weet ik niet, maar dat is wel gewoon zo... 
IV Het was ook nog gevaarlijk? 
CvdB Jazeker. Wij gingen dus regelmatig met sommige mensen om en ook binnen het 

huisje, wel eens even koffiedrinken en een praatje maken enzo, heel vriendschappelijk. 
En dan zei je 'Nou goede reis, wees voorzichtig'. Enfin 

IV Goede reis? 
 
00:35:59 
[image02:40:34.10] 
CvdB Ja dan gingen zij in de trein en wij konden ze nakijken, maar je kon verder niks doen. 

Wij hebben van tevoren konden we voor sommige wel wat doen. Voor elke trein was 
er een treinoverste, die ging mee en die had een lijst van alle namen. Die lijst van alle 
namen die kwam van de Joodse Raad in Amsterdam... 

IV Een beetje water drinken  
 
(pauze, glaasje water) 
 
IV Ja waar waren we? 
 
00:37:00 
[image02:41:33.06] 
CvdB Ja waar waren we gebleven 
IV Die lijst met namen 
CvdB Oja. Nou die lijst met namen die kwam dus uit Amsterdam.  
IV Ja 
CvdB En de Joodse Raad zit in Amsterdam, dat zijn wat Joodse kopstukken die leiding 

geven aan het hele Joodse gedoe. En die maken de lijst op van degene die weg moeten 
met transport. En daar konden wij soms wel wat aan doen, niet altijd, maar dat heb ik 
wel gedaan en ook geprobeerd wel verder. Diegene die de lijst krijgen, dat is dan de 
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kamp... of de barakkenoudste zeg maar, die moet zorgen dat al die mensen klaarstaan 
voor vertrek.  

IV Naar? 
CvdB Nou goed. Daar kwam ik dus wel eens aan te pas, dan ging je bij die mensen kijken 'je 

moet op transport zo meteen, dat weet je nu, ja'.. 
 
00:38:03 
[image02:42:34.00] 
CvdB Maar ik zei 'Nou heb je nog wat weg te doen, dat kan nu, want straks bij Lippman en 

Rosenthal ben je het kwijt'. Dat moest je heel voorzichtig een beetje aan ze duidelijk 
maken. Nou goed, soms dan had hij een brief klaar ofzo die je zo mee kon nemen. En 
dat soort dingen, nou ja als ze geld hadden, nou ja dat zag je dus meestal niet, of 
eigenlijk nooit, dat leverden ze gewoon in bij Lippman en Rosenthal ja.  

IV Zonde 
CvdB Ja dat is ook zonde. Want daarom... Ik liep er wel eens langs en vroeg 'Heb je nog wat 

dat je graag wilt houden? Zeg het dan want nu kan ik het nog meenemen. Ik zal zorgen 
dat het op de plaats van bestemming komt'. Dat gebeurde niet dat durfden ze niet. Er 
was gauw angst voor dat soort dingen 

IV Je werd niet vertrouwd 
CvdB Nee je werd niet vertrouwd en dat is ook begrijpelijk natuurlijk want het is helemaal 

een moeilijke periode... 
 
00:39:03 
[image02:43:31.06] 
 
CvdB Maar in elk geval, ze namen allemaal ieder zijn spullen namen ze mee en dat kwam 

netjes op tafel te liggen bij Lippman. Nou en die zei 'Dankjewel'. Tsja zo ging dat. 
IV Was dat... Dat was dus een vrij machteloos gevoel... de Joodse Raad organiseerde 
alles... 
CvdB Ja de kopstukken van de Joden die gaven hun eigen mensen op de lijst. Dat is wel vaak 

gezegd 'Hoe kun je dat nou allemaal zo doen?'. Maar dat zijn de mensen die hebben de 
leiding van de Joodse gemeenschap en die hebben blijkbaar een behoorlijke macht. 
Dat zijn al die oude, ja dat zijn geen monniken, bisschoppen geloof ik, priesters... 
Maar die maken dat uit, die zitten bij elkaar om de tafel en zeggen van 'Nou wie 
moeten er allemaal weg?'. En dan gaan ze de lijst na en die zetten ze erop.  

 
00:40:04 
[image02:44:29.17] 
 
IV En die lijst kwam naar Westerbork... 
CvdB Ja die gaat dan naar de kampbeheerders toe 
IV En dan moest u aanbellen? 
CvdB Nou ja die zullen wel zonder belletje toen denk ik... Maar die kwamen dan bij de 

barakoudste, de barakbeheerder, en die gaat dat langs en die noemt de namen op van 
alle mensen die wegmoeten. En die kunnen dan hun koffer gaan pakken. 

IV En moest u ook de barak in om dat te vertellen? 
CvdB Ja dat deed die barakkenbeheerder hadden ze allemaal. Je hebt daar overal een 
mannetje lopen die dat regelde. Dus de ene Jood die moest voor de andere gaan 
regelen. 
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IV En was u als Marechaussee bekend waar die dan naartoe gingen allemaal, die mensen? 
CvdB Nou eerst niet. Je moest ook even een beetje uitvissen wat er allemaal ging 
gebeuren achter de schermen... 

 
00:41:00 
[image02:45:23.24] 
 
CvdB Maar in het begin wisten wij het ook niet, dan gisten we maar wat 'ja ze gaan richting 

oosten, Duitsland of...'. Nou ja in elk geval, later zijn we daar natuurlijk wel 
achtergekomen, dan hoor je het ook van andere mensen die er iets van gehoord 
hadden. Toen hebben wij beseft dat die mensen naar een bepaald kamp gingen in 
Duitsland, of naar het Oosten dan, liever gezegd.   

IV Het mooie van een Marechaussee is natuurlijk, dat was uw voordeel, u kon als een 
goede man, als een goede in de oorlog, had u ook toegang via het marechausseevak tot 
wat meer informatie? 

CvdB Ja nou je wist iets meer dan heel veel doorsnee-burgers soms 
IV Oh 
CvdB En dan probeerde je wel, dat heb ik wel geprobeerd, om iemand van die lijst af te 

krijgen, iemand die dus goed werk in die barak deed, een Helferin of een Helfer (...?) 
enzovoort. 

 
00:42:01 
[image02:46:22.05] 
 
CvdB Dan zei je 'die mensen moet je niet wegsturen, want die kunnen hier goed werk doen'. 
Nou ja... 
IV Dat kreeg u daadwerkelijk voor elkaar? 
CvdB Nou het is me wel een keer gelukt, maar niet altijd. Ja kijk als ze nee zeggen dan ben 

je getrouwd(?) 
IV Als wie nee zeggen? 
CvdB Nou dat zijn allemaal Duitsers dan dus die kan je niet ompraten. Maar ik heb het wel 

een keer geprobeerd, ik heb wel een keer geluk dat er één van de lijst afging en die ze 
dus hebben laten lopen. Één keer maar dan misschien de volgende keer pakken ze hem 
wel weer. 

IV Wie koos u daar dan voor, voor zoiets? 
CvdB Nou ja dat is nou net... puur waar je tegenaan loopt zal ik maar zeggen, want daar zit 

geen vaste lijn in. Die mensen zitten daar allemaal, ieder die heeft zijn eigen 
problemen, daar hebben ze al meer dan genoeg aan natuurlijk... 

IV Tsja 
 
00:42:56 
[image02:47:15.07] 
 
CvdB Nou ja en dan kom je er één tegen die een beetje in twijfel staat, nou ja dan kun je zo 

maar een beetje geluk hebben dat degene waar hij bij staat, die Duitser, als die 
toevallig een beetje, laten we zeggen een soort 'Rijksduitser' is, dat is (?), Rijksduitsers 
die zijn al eerder in Nederland geweest en die leefden hier al. Die zijn dan vrijgesteld 
van bepaalde dingen. Dus daar kun je nog wel eens wat mee doen, want die kunnen 
nog wel eens een beetje schappelijk zijn. Maar als dat niet lukte, nou dan was je 
uitgepraat. 
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IV Dat is één keer gelukt dus? 
CvdB Ja en als je dan meer gaat aandringen dan moet je oppassen want dan pakken ze je zelf 

op. Je moest altijd uitkijken, aan alle kanten. Maar het is inderdaad wel eens een keer 
gelukt, nou ja dan ben je al lang blij dat het een keer gelukt is, maar het is altijd een 
ramptoestand hoor.  

 
00:44:00 
[image02:48:16.14] 
IV Die... Er waren dus hele families en u kreeg op een gegeven moment, u zegt 'op het 

begin had niemand een idee waar ze naartoe gingen', ook u niet.  
CvdB Nou... 
IV Op een gegeven moment kreeg u het een beetje in de gaten... 
CvdB Nou ik denk de meeste later wel, maar de eerste, nou het eerste jaar dacht ik (...?). De 

naam 'Theresienstadt' bijvoorbeeld, dat is een naam die zij graag hoorden, want dan 
dachten ze Theresienstadt dat ligt in Polen, Warschau in die richting, en als zij 
Teresienstadt hoorden dat ze daar heen moesten, dan was het net alsof ze van de hel in 
de hemel kwamen. Want ze dachten 'Theresienstadt dat is een mooi kamp, daar 
worden we goed behandeld, laten we daar heen gaan'. Maar dat was niet waar, dat was 
niet waar natuurlijk. 

 
00:45:01 
[image02:49:15.09] 
 
IV Hoe wisten ze dat? 
CvdB Ja er hoeft er maar één te zijn die dat een keer uit, die dat zegt, ja dan geloven ze dat. 

Maar het was niet zo, ik ben zelf ook in Theresienstadt geweest, later, een paar jaar 
geleden. Maar als je dan dat kamp ziet dan zie je ja goed, een grote poort daar ga je 
dan binnen, 'Arbeid adelt' dat staat er overal op hè. Nou dat is daar ook. Maar als je 
daar dan binnen bent en je ziet dan de kamers waar die mensen allemaal moeten leven, 
driehoog, zonder dekens, zonder matras, dan denk je 'Jonge jonge hebben hier die 
mensen gezeten? Wat hebben die een kou geleden op een winterdag'. Daar staat in de 
hoek zo'n kacheltje (geeft aan), zo'n klein dingetje, dat moet het warm houden, nou dat 
bestaat gewoon niet. Dus die mensen hebben een kou geleden denk ik dan. 

 
00:46:02 
[image02:50:13.23] 
 
CvdB Alleen in die barak liggen ze op planken en dan drie boven elkaar, nou dat kun je je 

niet voorstellen wat ze daar geleden moeten hebben. Nou dat is (...?) dat moest 
gebeuren.  

IV Dus... en dat was dan nog, zei men in de oorlog, een goede plek om naartoe te gaan? 
CvdB Theresienstadt meenden ze dat dat wel een prima kamp zou zijn.  
IV Want had iemand daarvandaan een briefje gestuurd ofzo? 
CvdB Ja hoe dat ging weet ik niet, maar er is er natuurlijk één geweest die heeft dat een keer 

gezegd. Ik heb het nog zelf gezien, de galg die staat er zelfs nog waar mensen aan 
opgehangen werden, die staat er nu nog. Dat kan je zien. Als je in het kamp loopt dan 
ga je ene hele lange gang door, dat was dan de dodengang, dan gaan ze de laatste 
tocht, 's nachts, gaan ze naar de fusilladeplaats. 

 
00:47:00 
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[image02:51:09.06] 
 
CvdB En daar worden ze allemaal doodgeschoten of opgehangen. Nou die galg die staat er 

nu nog, misschien nu nog wel. Die staat achterin dat kamp in een mooi hoekje, een 
zandbak ernaast waar zin in komen te liggen, en ja die galg die stelde gewoon, de 
mensen kregen een strop om de nek en ze kregen een schop tegen dat bankje waar ze 
op staan en dan hangen ze. Dat is daar nog te zien. 

IV Dat zag u toen u als toerist daar kwam? 
CvdB Ja het trekt nou toeristen. 
IV Als Theresienstadt een goede plek was, wat noemden ze dan als de plekken waar je 

niet naartoe moest? 
CvdB Ja ik kwam ook niet in alle kampen natuurlijk, ik kan niet zeggen wat er in andere 

kampen was.  
 
00:47:54 
[image02:52:01.08] 
CvdB De kampen in Westerbork, nou ja daar had ik een beetje zicht op omdat je daar 

betrekkelijk vrij rond kon lopen. Maar ja in Theresienstadt daar heb ik het alleen 
gezien, nou dat is dan na de ramp zelf al, dat is allemaal al gebeurd. Dus, maar tijdens 
het transport als er een trein aankomt dan kom je er ook niet bij eigenlijk, dan lopen er 
allemaal Duitsers bij de trein langs.  

IV Ja. Maar als... dus de mensen in Westerbork wilden eventueel nog wel naar 
Theresienstadt, maar waar wilden ze niet naartoe? 

CvdB Ja maar ze hadden eigenlijk niks te willen.  
IV Oh 
CvdB Kijk zij worden aangewezen 'Daar ga je naartoe, punt uit'. Zij konden niet kiezen. Nee 

dat hebben we erg moeilijk gehad, want we probeerden wel eens van 'Laat die nou hier 
een poosje want die is eigenlijk onmisbaar'... 

 
00:49:03 
[image02:53:06.21] 
CvdB Nou ja, bij gratie soms wilden ze dat doen, maar heel vaak zeiden ze 'Nee weg is weg'. 
IV Wie zeiden dat? 
CvdB dan was het afgelopen, daar kon er niks aan gebeuren. Nou ja en zo zijn er meer 

kampen, het ene kamp was beter dan het andere, dat is altijd zo. Je hebt andere mensen 
in een ander kamp en als je nou maar mensen hebt die een beetje redelijk zijn en die 
een beetje om de medemens willen denken, dan ging het soms nog wel. Dan kregen ze 
wel eens een keer een (...?) eens een beetje, stiekem allemaal, want dat mocht de 
Duitser ook niet eens zien, want dan werd hij daar weer voor gestraft. Nou ja dus... zo 
ertussendoor wilde het een heel enkele keer lukken hoor, maar het was heel sporadisch 
hoor. 

IV Dus er kwamen treinen aan in Westerbork en er gingen ook weer treinen weg? 
 
00:50:03 
[image02:54:05.07] 
CvdB Ja dat ging weg, hij kwam vol aan en die ging leeg soms weg, maar ook dat er nog wel 

eens een groepje in de trein mee terug moest. 
IV Als de treinen naar het Oosten, die gingen vol weg? 
CvdB Ja 
IV Hoe vaak gingen de treinen naar het Oosten? 
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CvdB Ja daar is een telling van, 93 geloof ik zijn er geweest. Ik heb ook nog wel eens een 
keer... in Theresienstadt daar heb je een heel uitgebreid schema van al die treinen, dat 
hebben ze allemaal uitgetekend op de wand en daar kun je het ook als het er is 
allemaal zien. Ik meen dat daar nog een hoger aantal op staat, dat er nog meer treinen 
zijn geweest. Maar dat maakt verder niet veel uit hoor, 10 meer of minder, er zijn  er 
een hele hoop geweest.  

IV Ja.  
 
00:50:58 
[image02:54:57.17] 
IV Als u zo'n... Hoe ging dat, dus die mensen gingen... de Joodse Raad gaf een lijst op... 
CvdB Ja 
IV De Marechaussees gaven dat door aan de barakoudste? 
CvdB Nee dat deden al die Duitsers zelf. 
IV Dat deden de Duitsers zelf 
CvdB Ja daar kwam de Marechaussee niet aan te pas. 
IV Wat kon u nog doen als Marechaussee dan? 
CvdB Ja, wij kunnen overal binnenkomen daar dan, maar zodra je aan die lijst komt met 

namen dan krijg je te maken met die kampoudste of die barakoudste, die moet dan 
zorgen dat hij die mensen buiten heeft staan, dat ze de koffer hebben gepakt en dat ze 
klaar zijn voor vertrek. Als hij dat gedaan heeft, nou dan is hij klaar voor zijn werk. 

IV Hoe vaak vertrokken die treinen? 
CvdB Nou ik denk dat ze aan een rit op een dag genoeg hadden hoor, dat was een lang end 
hoor. 
IV En hoeveel mensen gingen er in zo'n trein? 
CvdB Nou daar gaan er 8-900 in soms, ze worden goed volgepropt hoor. 
 
00:52:00 
[image02:55:57.05] 
IV En ook dat waren, waren dat personentreinen of ook weer...? 
CvdB Nee altijd goederenwagens. Een personentrein kwam er nooit aan te pas. ZE hadden 

alleen maar goederentreinen waar de ene dag varkens in zitten en de andere dag dan 
zitten er Joden in.  

IV Ja 
CvdB Ja nou dat was ook een vreselijke tijd. Kijk dan moet je in je gedachten nagaan, en dat 

is geen kleinigheid, hoe leeft die in zo'n trein? Alle natuurlijke dingen gaan gewoon 
door. 

IV Hoe bedoelt u? 
CvdB Alles wat daar gebeurt dat snuift iedereen op, je kunt niet zeggen  'Stop even ik moet 

even naar de wc'. Dus als je dus alleen maar denkt hoe die mogelijkheden behandeld 
zijn, ja dan kun je wel nagaan, dat moet een zwijnenstal geweest zijn. 

 
00:53:04 
[image02:56:58.06] 
CvdB Als zo'n trein leegkomt. Van al die mensen die hebben zo vol gezeten, ja die moeten 

natuurlijk ook wel eens keer ontlasten. Nou dat is onvoorstelbaar wat die mensen 
geleden moeten hebben. En dan zien wij later zo'n lege trein wel, maar er liggen ook 
wel restanten soms. Ja zo was dat, dat kon die Duitsers niks schelen. 

IV Dus als die treinen ook aankwamen uit Amsterdam dan waren die wagons vuil? 
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CvdB Ja tuurlijk want zet nou maar eens een paar honderd man in zo'n wagon neer en ga er 
dan eens een paar honderd kilometer mee rijden, dan spring je toch op den duur, dat 
kan toch niet anders. 

IV Kon u dat zien ook? 
CvdB Je kon het wel ruiken. 
 
00:53:59 
[image02:57:51.06] 
CvdB Ja dat was vreselijk, daar kun je niet inkomen en dat kun je ook niet vertellen hoe dat 

geweest moet zijn. Maar als je nou alleen zo'n trein al gezien hebt en je hebt zo'n galg 
zien staan achter een gebouw, dan denk je 'Ja die mensen moeten wel vreselijk geleden 
hebben'. Onvoorstelbaar. Nou ja goed, het is allemaal voorbij nou, maar de naweeën 
die hoor je dan nog wel. 

IV Die mensen die weer op transport moesten, daar moesten de Marechaussees dan bij 
helpen natuurlijk, die moesten de mensen naar de trein brengen. Was dat moeilijk? 

CvdB Nee dat naar de trein brengen dat deden de Duitsers zelf, daar kwamen wij ook nooit 
bij.  
IV Maar er waren ook wel Marechaussees die moesten helpen natuurlijk? 
CvdB Ja... 
 
00:54:59 
[image02:58:48.20] 
CvdB Och ja die liepen er misschien wel bij hoor, ook buiten kamp va de trein, maar verder 

met het inschepen in die trein dat deden alleen die Duitsers maar. Daar stonden wel 
een stuk of vier-vijf Duitse officieren omheen te springen. 

IV En was dat moeilijk voor die Marechaussees om die mensen in de trein te leiden of 
konden ze nog wat doen>? 

CvdB Ja het is natuurlijk menselijk gezien een hele moeilijke taak, maar daar kwamen we 
niet aan toe. De Duitsers die stopten ze zelf in de trein. Wij kwamen... bij de trein dat 
hebben we nooit gedaan 

IV U mocht niet eens meelopen naar de trein? 
CvdB Nou nee eigenlijk niet, ja je liep wel eens een stukje naar zo'n trein, maar die trein 

begon te rijden, ja nou dan loop je even een paar stappen mee, maar meestal, die trein 
die laat zijn fluit een keer flink horen... 

 
00:56:02 
[image02:59:49.13] 
 
CvdB En dat hoor je al van heinde en verre hoor je dat die trein weggaat en dan weet 

iedereen in de buurt het ook wel.  
IV En dan kon je nog een stukje meelopen? 
CvdB Ja en dan hoorde je die gaat weer. Ja ik fietste vaak een heel end achter die trein aan, ja 

dat mochten ze ook niet zien, maar die trein die gaat weg en dat kan je niet bijhouden 
met lopen, dus met de fiets. En ik had mijn fiets daar dan staan en dan ging ik op mijn 
fiets achter die trein aan als die al een heel eind weg was, uit het gezicht al. En dan 
keek ik of er daar nog wat uit de trein gegooid werd, want ze gooiden regelmatig 
briefjes uit de trein. Die schreven ze in de trein pas, omdat ze altijd afgepakt werden, 
en dan schreven ze in de trein het briefje aan familie, 'we zitten in de trein, we gaan nu 
op reis naar het oosten'. Nou ja verder kwamen ze vaak niet. Nou en die briefjes die 
zag je in de verte uit die trein vallen.  
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00:57:00 
[image03:00:44.20] 
CvdB Die gooiden ze eruit. 
IV Hoe? 
CvdB Door een kiertje of door de deur. Die goederenwagons hadden schuifdeuren hè, dus 

dan frommelden ze een klein beetje aan zo'n schuifdeur dat ze een kiertje hadden en 
dan gooiden ze er briefjes door. Of dat er een raampje was dat een beetje ruim zat. En 
dan gooiden ze die briefjes naar buiten en daar lette ik juist op of je die naar buiten zag 
vallen. En daar ging ik... de trein liet ik eerst doorrijden en daar ging ik dan gauw 
naartoe en raapte die briefjes op. En dat moesten de Duitsers natuurlijk ook niet zien, 
want dan kreeg je zo een nekschot hoor. Dat was (...?). Dus zover liet ik het natuurlijk 
niet komen, maar ik nam gauw die briefjes mee en die gaf ik aan de mensen zelf die op 
die brief stonden, dat adres. 

IV En als u nou, het lijkt me enorm moeilijk als je als Marechaussee bevriend raakt met 
Joden in het kamp... 

 
00:58:04 
[image03:01:46.13] 
IV Dat je die dan de volgende dag naar de trein moet brengen (...?) 
CvdB Ja nou ja maar dat zou heel moeilijk zijn, maar dat gebeurde nooit want in de trein 

brengen deden wij nooit, dat deden de Duitsers. Die liepen zelf, ja dan hadden ze 
geweren, dan liepen ze bij de trein. En die mensen erin laden. Dat hebben wij nooit 
gedaan. 

IV De marechaussee mocht helemaal niks doen? 
CvdB Nou dat werk niet, dat was niet voor ons, dat deden de Duitsers. EN dan kon je alleen, 

je kon er maar een keer tussendoor lopen, maar nou ja, verder kwam het ook niet, want 
dat waren allemaal Duitse officieren, van die hoge SS-mannen. Nou die liepen daar als 
meneren allemaal bij. 

IV Hoe gedroegen die zich? 
CvdB Hmmm? 
IV Hoe gedroegen die zich? 
CvdB Nou op dat moment wel rustig, ja ze liepen er wel langs en praatten een beetje zo, 

maar die deden daar verder niks. 
 
00:59:01 
[image03:02:41.20] 
CvdB Westerbork is ook een kamp, dat is bekend, waar niet gemoord en niet mishandeld 

werd. Dat zou je niet denken, maar dat schijnt zo te zijn dus. Die marteling en meer 
van dat soort verschrikkelijke dingen, dat komt pas later. Dat komt pas als ze de trein 
weer uitkomen straks. En dan zijn ze in een of ander kamp in Polen of weet ik waar en 
daar worden ze wel afgetuigd, maar dat doen ze niet in Westerbork. Kijk laten we de 
naam daar nog een beetje goed houden.  

IV Oh 
CvdB Ja maar wat er daar in Duitsland allemaal gebeurd daar hebben wij allemaal geen zicht 

op natuurlijk. 
IV De mensen wilden graag blijven in Westerbork? 
CvdB Nou ze wilden liever blijven ja, maar ja daar hielp niks aan, de stok kwam achter de 

deur en 'Raus raus'. Weg.  
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01:00:00 
[image03:03:38.02] 
CvdB Ja dan ga je. Als je achterblijft nou dan krijg je met een knuppel over je nek heen. Sja. 

Ja dat is keihard dan hoor. 
IV Hard? 
CvdB Keihard die Duitsers wat dat betreft. Als je alles bij elkaar ziet dan kan je wel huilen 

bij wijze van spreke. Dan denk je 'hebben die mensen zo moeten lijden hier'. Vreselijk. 
IV Dus u moest toezien hoe ze geslagen werden? 

CvdB Nou kijk dat ze geslagen werden, zagen wij zelf dus niet. Daar pasten ze wel 
weer op dat deden ze buiten het gezichtsveld van ons. Maar je kunt de gevolgen wel 
zien en je kunt ook de littekens wel zien waar ze wat geraakt hebben. Dus wat dat 
betreft dan is het een vreselijk iets allemaal met elkaar hoor.  

 
01:01:00 
[image03:04:35.10] 
CvdB Ja dat is in al die kampen in Duitsland zo natuurlijk. Westerbork is het enige kamp hier 

en ook in Duitsland, waar eigenlijk niet mishandeld werd. En ja waarom hebben ze dat 
niet gedaan? Ja ik denk dat het hier een beetje te dicht bij huis was allemaal en dat ze 
hier een beetje ene rustigere indruk wilden geven. Maar ja later, ja wat er toen allemaal 
gebeurd is dat weet je niet, daar heb je geen zicht meer op. 

IV Tijdens de oorlog, dus men wist van Theresienstadt? 
CvdB Ja 
IV Van welke plekken wist men nog meer in het kamp? 
CvdB Nou je had bijvoorbeeld Auschwitz, dat moet ook een heel erg kamp geweest zijn. 

Daar ben ik niet heen geweest, maar nou daar zijn ook heel veel Nederlandse Joden 
naartoe gegaan, naar Auschwitz, nou die kwamen aan en die zijn zo rechtsreeks de 
gaskamer ingegaan, gaskraan open en weg waren ze.  

 
01:02:00 
[image03:05:33.01] 
CvdB Ja daar hebben ze zoveel afgemoord ook. En dat is in andere kampen eigenlijk enzo. 

Weet je hoe ze dat meestal deden? Die Joden die stopten ze gewoon vol in zo'n 
vergaskamer of hoe ze dat noemen al. Nou die wordt propvol gestopt, veel meer dan er 
normaal in kunnen dus je kunt nagaan dat ze natuurlijk op elkaar hangen bijna. EN dan 
zetten ze de gaskraan open van een auto die daar staat. Alle koolmonoxide van de auto 
die komt in die ruimte terecht. Dus dat is maar even, dan zijn ze allemaal dood. 

IV Maar even 
CvdB Ja dat is onvoorstelbaar, als je het zo vertelt, soms kunnen mensen niet eens geloven 

dat dat kan. Nou maar zo is het wel gebeurd. 
 
01:03:01 
[image03:06:31.11] 
 
IV En de mensen in het kamp die wilden dus ten alle tijden voorkomen dat ze op transport 

gingen naar het oosten>? 
CvdB Ja.  
IV Ze wisten wat ze daar wachtte? 
CvdB Ja in het begin niet, maar later wel hoor. 
IV Hoe waren ze dat te weten gekomen? 
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CvdB Ja kijk er is natuurlijk altijd iemand die meer weet dan een ander. En dan is het 
natuurlijk zo, degene die daar iets over hoort, die toevallig een (...?) heeft die aan deze 
kant woont en die vertelt dat aan zijn vrienden of familie en die vertelt het weer verder 
aan de andere kampbewoners. Dat is maar even, dan weet dat hele kamp het. Ja dat is 
zo makkelijk.  

 
01:03:58 
[image03:07:26.08] 
IV En toen u daar aankwam in Westerbork en moest gaan bewaken, was de bevolking en 

ook de bewakers, toen al op de hoogte van wat daar in het oosten zou gaan gebeuren? 
Was dat toen al doorgedrongen? 

CvdB Nou de bewoners daar, ik denk niet dat die alles begrepen hebben van wat er gebeurde 
daar in het oosten. Kijk die bewoners die zag je natuurlijk niet, daar hadden wij geen 
contact mee. Maar nee ik weet niet, ik denk niet dat ze het niet wisten. 

IV Laten we zeggen, want u had het net over de gaskamer... 
CvdB Ja 
IV Viel dat woord wel eens? Wanneer viel dat woord in het kamp, hadden ze het daar 

onder elkaar over, had de Marechaussee het daar over? 
CvdB Ja dat weet ik eigenlijk niet zeker, dan zou ik voor een ander moeten praten want dat 

weet ik eigenlijk niet. 
 
01:05:00 
[image03:08:26.00] 
CvdB Logischerwijs kun je zeggen 'Natuurlijk als iemand dat weet dan vertel je het direct 

door aan die andere collega’s'. Dus of dat gebeurd is dat zou ik echt niet meer durven 
zeggen, ik kan me dat zo niet herinneren dat ze het gedaan hebben, want ze waren ook 
bevreesd enigszins dat ze teveel zouden zeggen, want dan werden ze zelf ook weer 
gepakt met bepaalde dingen. Dus het was altijd maar twee kanten oplullen. Maar nee 
ik denk niet dat op grote schaal iedereen het wist, maar dat heeft natuurlijk nooit lang 
geduurd, want naarmate de tijd doorgaat, komen deze berichten ook weer naar buiten. 
Ook weer van familie die een brief krijgen of zoiets van iemand. Dus ik neem aan dat 
de groep die er dan nog zat later dat wel begrepen hebben waar het allemaal om gaat 
en waar ze zouden heen gaan. Dat vermoed ik wel. 

 
01:05:58 
[image03:09:21.20] 
IV En was dat... was het niet vreselijk ingewikkeld als je als marechaussees al, want die 

Marechaussees die hebben toch wat meer zicht vanuit hun functie op de situatie. Dus 
die weten altijd een beetje meer.  

CvdB Ja natuurlijk 
IV Is dat moeilijk om dat geheim te houden? 
CvdB Nou ja, kijk als je dat wist, als je dat hoorde, dan hoefde je dat eigenlijk niet meer 

geheim te houden, want dan is dat buiten het kamp algemeen bekend al... 
IV Wat was er dan bekend? 
CvdB Nou dat er in het buitenland, in Theresienstadt en overal, heel anders wordt gehandeld 

en dat ze hier weten, dat komt dan daar ook wel te horen. Ja die mensen zijn 
vindingrijk eigenlijk, want kijk als je dan weet wat er gaat gebeuren dan ga je op zoek, 
dan wil je toch horen 'wat gebeurd daar nou, wat is dat nou eigenlijk?'.  

 
01:06:59 
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[image03:10:20.06] 
 
CvdB Maar er is er altijd een die het weet en dan vertellen ze dat aan elkaar. Ja dat kun je 

nooit tegenhouden. Een geheim, dan moet je alleen zijn om het een geheim te laten. 
Ben je met z'n tweeën, met je eigen vrouw bij wijze van spreke, dan is het geen 
geheim meer. Dus je moet in de regel maar niks zeggen.  

IV Het is maar beter om de mond te houden 
CvdB Ja en als je dat kunt doen, heel veel die kunnen dat niet, maar dan is het het beste om 

in zo'n situatie zoals daar, dan moet je goed kunnen zwijgen. Anders loopt het direct 
fout. 

IV Ook als Marechaussee 
CvdB Ja.  
IV We hebben alweer een bandje vol 
CvdB Is ie weer vol? 
IV Ja 
CvdB Nou ja ik hoop dat het allemaal gelukt is. 
IV Nou mogen we straks nog een stukje doen, want ik vind dit een belangrijk gesprek? 
CvdB Ja 
 
01:08:05 
[image03:11:23.23] 
CvdB Ja nou ik schik me helemaal naar uw wensen hoor. Geen probleem.  
 
01:08:18 
[image03:11:35.23] 
 
 
File 3 
 
00:00:00 
 
00:00:41  
[image: 03:11:41.20] 
 
00:01:00 
[image: 03:12:07.23] 
CvdB Toen ik daar de eerste keer kwam, 
IV Ja.  
CvdB Kijk ik ben er natuurlijk meerdere keren in en uit geweest, de eerste keer dat was toen 

denk ik 1932, 33, 34 in die gooi. 
IV Een (1) tel.  
 
(Onderbreking) 
 
IV U kwam daar aan en hoe was de sfeer in het kamp?  
CvdB Dat moet dan zo'n beetje de eerste keer geweest zijn dat was ongeveer 32, 33,  
IV Nee wacht eventjes u kwam in de oorlog werd u in, wanneer kwam u ongeveer in 

Westerbork?  
CvdB Dat was dus, toen was de oorlog dus net begonnen eigenlijk, de sfeer daar in het begin 

zie je nog niet zo bar veel mensen, dan kom je dus als vreemdeling in zo'n kamp 
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00:02:02 
[image: 03:13:07.16] 
CvdB Dan ga je eerst eens een beetje oriënteren, he. Eerst eens wat rond kijken en dan zie je 

pas mensen die daar al verblijven. Nou ja ik heb het idee dat het vrij rustig ging toen, 
helemaal geen poeha geen drukte maken. Wel rustig eigenlijk, helemaal niet, geen 
hiep hiep hoera of zoiets maar ik dacht dat het er heel rustig aan toe ging. De eerste 
keer nou ja, ik weet nou niet of ik nou alleen ging of dat mijn commandant dan nog 
meeging. Nou ik geloof het ook niet. Ik weet dat ik gewoon alleen daar een beetje 
rond ben gaan lopen, om me een beetje te oriënteren hoe dat kamp in elkaar zat. Nou 
daar bleef het bij, verder heb ik eigenlijk niets gedaan die eerste dagen.  

 
00:03:00 
[image: 03:14:03.21] 
IV En hoe zat het kamp in elkaar?  
CvdB Nou dat was hetzelfde dus nog als toen begin toen het geopend is dus. Ik heb daar 

geen enkele verandering toen gezien, de joden die werden allemaal in hun huizen ik 
weet niet of het nou overdag of 's avonds was. Ik geloof overdag gewoon, maar ja er is 
mij niks bijzonders opgevallen toen. Het was heel rustig in het kamp, ik keek er dus 
ook vreemd tegenaan maar ja als er opvallende dingen waren dan had ik wel 
opgemerkt maar, ja het was gewoon vrij rustig.  

IV Waar keek u dan vreemd tegen aan?  
CvdB Nou ik zou helemaal niet weten of ik toen vreemd gekeken heb,  
 
00:04:03 
[image: 03:15:04.08] 
CvdB want ik had nog geen reden om ergens een oordeel over te hebben. Want ik kwam net 

binnen dus het was volgens mij gewoon een, een rustige samenkomst van mensen die 
toevallig buiten liepen. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen.  

IV Wat was uw opdracht daar?  
CvdB Nou de opdracht die was dus gewoon, kijk maar eens even rond hoe het kamp in 

elkaar zit zoiets he, even oriënteren he. Want de barak waar wij dan inzaten was 
vlakbij die hoofdingang toen, maar ja dus dan denk je daar (...?) kantoor staan, je gaat 
even in kantoor kijken enzo. Dat was eigenlijk de hele boel, verder heb ik nee verder 
heb ik niks bijzonders geconstateerd toen.  

 
00:05:00 
[image: 03:15:58.23] 
IV En hoeveel Nederlandse Marechaussee werkte er ongeveer?  
CvdB Nou dat was meestal ongeveer een dertig man.  
IV Dertig man. 
CvdB Vijfentwintig, dertig zoiets ongeveer daar schommelt het.  
IV En waren er ook nog Duitsers?  
CvdB Nee, nee, nee die waren bij ons niet. Nee die waren toen, die waren alleen aan het 

buitenkant van het kamp die waren in het kamp waren ze niet bezig. Helemaal niet, ik 
heb ze ook nooit in het kamp gezien. Ook niet (...?) ze kwamen eigenlijk nooit in het 
kamp niet.  

IV De Duitsers niet.  
CvdB Nee nooit in het kamp. Ik heb ze alleen maar eens een enkele keer gezien, buiten bij 

het prikkeldraad, bij het hek. Maar nooit, nee, nooit gewoon in de dag, in de week niet.  
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IV En wie zorgde dan dat de dingen zo liepen, als ze lopen moesten?  
 
00:06:02 
[image: 03:16:57.23] 
 
CvdB Ja, wat lopen bedoelt u eigenlijk?  
IV Nou er moet toch iemand, de Marechaussee zorgde dat de 
CvdB `(...?) waar ze heen moesten gaan.  
IV Ja.  
CvdB Nou ik zou zeggen, ik had in het begin helemaal geen mens bij me. Dus vanaf kantoor 

zeiden ze gewoon, nou oriënteer maar, dus loop maar eens wat rond even. Maar ik heb 
er nooit een bij me gehad toen. Dus ik ben op mijn eentje even hier en daar wezen 
kijken. En toen ik het gezien had, ik weet ook niet of er wel iemand heb gesproken van 
de joden toen. Ik denk het niet want het was allemaal vreemd toen nog. Dus een 
vreemde eet in de bijt daar hadden zij verder geen belang bij (lacht) dus zodoende, ik 
denk dat ik gewoon alleen ben geweest en een beetje rondkijken. 

 
00:07:03 
[image: 03:17:56.09] 
CvdB En weer terug naar die barak waar het kantoor in zat.  
IV Hoe groot was het ongeveer, het kamp?  
CvdB Nou het hele kamp, ja nou vraag je me wat, het was nou wel een paar honderd 

vierkante meter geloof ik. Het was vrij uitgestrekt nogal.  
IV Hoeveel meter lang en hoeveel meter breed?  
CvdB Nah ik denk dat het, ik heb het niet opgemeten toen, maar ik denk dat je de lengte 

rekent, dat het zeker honderd meter lang is maar meer nog want die lange weg die 
hoort er ook bij he, die toegangsweg.  

IV Ja.  
CvdB Ja dan is het wel toen in het begin toen kom ik wel op vijfhonderd meter denk ik al, de 

breedte nou ja het was minder breed.  
 
00:08:00 
[image: 03:18:51.03] 
CvdB Want daarachter heb je die telescopen staan he aan de ene kant, die waren er geloof ik 

nog niet in het begin. Die zijn vrij gauw daar geplaatst, die grote luidsprekers. Nou ik 
denk dat toen ongeveer ruim honderd meter breed was, nou dat was het wel. En dan de 
lengte ja de lengte vijf zeshonderd meter zeker wel.  

IV En hoeveel barakken stonden er ongeveer in?  
CvdB Nou dat was over de dertig. Heel veel die stonden op rij, keurig in het gelid, later is dat 

een beetje verandert een beetje uitgewezen alsnog. Maar hoeveel nou ik denk wel een 
veertig.  

IV En hoeveel mensen zaten er ongeveer in zo'n barak?  
 
00:09:00 
[image: 03:19:49.08] 
CvdB Daar konden er zo'n achthonderd in, zo'n achthonderd a duizend stopten ze er wel in. 

En zoveel bergen ze er ook weer in op, ja dan moet je een beetje douwen tegen elkaar. 
Dan is het vol maar, maar zoveel kunnen er wel in ja.  

IV Een beetje duwen moest wel anders pasten ze er niet in?  
CvdB Ja, ik weet het niet hoor.  
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IV Klinkt veel he, achthonderd.  
CvdB Ja dat is ook, maar die stopten ze er wel in hoor.  
IV Hoe zag het er binnen dan uit?  
CvdB Nou ja die barakken die staan allemaal keurig op rij en binnen staan allemaal bedden, 

stapelbedden, drie hoog en een zo'n bed dat is de oppervlakte van een normaal 
eenpersoonsbed. En dat moet je rekenen drie op elkaar en dan heel de breedte nou dan 
kunnen er heel wat in hoor.  

 
00:10:01 
[image: 03:20:47.11] 
CvdB Dus ja ik denk een achthonderd, ik denk dat die er zo in kunnen. En nou denk ik ook 

nog dat er nog een beetje bij zijn, dat ze er ook nog wel een beetje inpersen ook nog. 
Zo zijn ze ook nog wel, de Duitsers zijn, hebben het een beetje in elkaar gefrutst, erbij.  

IV Als de Duitsers in het kamp kwamen?  
CvdB Ja, als die daar binnenkwamen dan zeiden ze beetje in elkaar stoppen, dan kan er nog 

iemand bij anders dan stoppen ze misschien gauwer als ze het zelf moesten doen. 
Maar als je een beetje drang krijgt van buiten, dan kunnen er nog meer in he, zo ging 
het dan. Ze wisten natuurlijk nog niet zo goed wat er met hun ging gebeuren 
natuurlijk, in het begin. Dus dan komen ze wel voor een hele vreemde situatie te staan 
he.  

IV Hoezo?  
CvdB Ik bedoel als je voor het eerst in zo'n kamp komt en je weet dat je in zo'n kamp zult 

moeten blijven een tijdje,  
 
00:11:00 
[image: 03:21:44.11] 
CvdB Ja dan wil je weten allemaal ja wat is er overal, dan zie je eigenlijk nog niks alleen die 

barakken op rij. Maar wat er dan binnenin gebeurt dat zien ze niet he. Want binnenin 
ja er waren natuurlijk een hoop mensen die aan de binnenkant een beetje met (...?) 
bezig waren of zoiets en dan zie je pas later als je bekent raakt en je gaat een rondje 
maken buitenom, nou dan zie je dat er veel meer aan de hand is natuurlijk.  

IV Wat voor leeftijden waren er?  
CvdB Die waren heel verschillend, maar ik denk dat de meeste zo rond, de vijftig en zestig 

denk ik ongeveer. 
IV Waren er ook kinderen?  
CvdB Ik heb ze in het begin niet gezien, later toen zijn er, toen heb ik ze wel gezien toen 

speelde ze buiten, maar in het begin heb ik ze niet gezien, ik denk dat dat ook door de 
vreemdheid was,  

 
00:12:02 
[image: 03:22:43.08] 
CvdB Dat ze ook niet overal in durfde geloofde, dat je eerst bekent worden. Maar ik heb ze 

nooit zo (...?) gezien.  
IV En als, hoe werkte dat als Marechaussee moest u vaste rondes maken door het kamp, 

of kon u vrij  
CvdB Nah dat was helemaal vrij hoor, maar we gingen onze eigen gang. Nah we hadden een 

kampcommandant onder de naam`(...?) , maar nou die liet het meestal aan ons zelf 
over hoor, maar het zelfstandig diensten waren we gewend. Je hoefde nooit op een 
ander te denken je deed je eigen werk. En dat is hier eigenlijk ook zo, je ging naar 
buiten en nou of we met zijn tweeën waren of meer dat is maar heel zelden gebeurd 
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denk ik. Meestal liep je alleen of met zn tweeën. Dus ik heb niet veel collega's gezien 
die eerste keer al, want die zwerven over al heen dan, buiten het kamp want ze 
hoefden niet perse in het kamp te blijven.  

 
00:13:01 
[image: 03:23:40.00] 
CvdB Sommige die in de buurt woonde die gingen naar huis toe tussen de middag.  
IV En zo al rondwandelend, knoopt u ook gesprekken aan 
CvdB Nou heel terloops nog maar hoor, even te praten. Maar die mensen waren voor ons 

ook vreemd, omgekeerd net zo natuurlijk. Dus dan kom je niet zo gauw tot een 
gesprek. Dat valt wel erg tegen dus dat is eigenlijk in het begin niet zoveel gebeurd. 
Dat komt later als je dan een beetje meer vertrouwd bent geraakt met die mensen, en 
ze kennen je wat, nou dan kommen ze wel wat meer los, dan durven ze wel wat over 
en weer te praten.  

IV En waar praat u dan over?  
CvdB Na hoe het daar ging, dat is het eerste waar ze dan mee komen vaak. Ja wat gebeurd er 

allemaal, hoe werken, een beetje uithoren wat men deed.  
 
00:14:01 
[image: 03:24:38.08] 
CvdB Maar ja goed we hebben eigenlijk niet veel te doen. We moeten hier alleen zijn, we 

moeten er blijven. We zorgen alleen een beetje voor wat eten voor ons zelf of voor de 
kippen of konijnen.  

IV Ik begrijp het niet, ze vroegen aan u wat u daar deed of?  
CvdB Nou dat ging over en weer hoor. Nou kijk, vragen aan hun hoefde je niet want dan 

weet je het wel ongeveer, ze hoefde niks te doen. Een bepaalde tijd een beetje greppels 
graven, loopgraven zulke dingen die deden ze wel een keer. Maar anders deden zij ook 
niet veel. In het begin ook nog een keer dat ze aardappels bij een boer moesten zoeken 
op het land. In een bepaalde tijd is dat he, in de oogsttijd.  

IV Buiten het kamp?  
CvdB Dat was buiten het kamp ja. Ja dan waren ze dus helemaal vrij.  
 
00:15:00 
[image: 03:25:34.22] 
CvdB Dat was nooit een probleem, ze kwamen netjes weer terug.  
IV Ze kwamen netjes terug altijd?  
CvdB Ja, werd ook al gezegd we lieten ze de kansen bij bosjes, dat zij de benen namen die 

mogelijkheid hadden ze bij bosjes, maar je kan wel nagaan als je met honderd man het 
bos ingaat, nou dan duurt het niet zolang en je hebt geen honderd man meer, maar dan 
heb je de helft misschien nog maar. Dat was hier natuurlijk net zo, en als ze dan hun 
behoefte moesten doen, wat natuurlijk ook moest, dan rende ze een van die bosjes in 
en dan zag je ze niet dan was je ze gewoon kwijt even een poosje. Dan dacht je ah 
straks dan zie ik ze wel weer en het was ook zo. Ze kwamen allemaal ook weer netjes 
terug.  

IV U hoefde niet bang te zijn dat ze wegliepen.  
CvdB Nee, ja je was wel bang soms dat ze er vandoor gingen, 
 
00:16:01 
[image: 03:26:33.09] 
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CvdB want je had een verantwoording voor de hele groep. Maar er ging er nooit een weg ze 
kwamen altijd wel netjes terug op de basis. En dan als we met honderd man 
weggingen, dan moest je bij de ingang of de uitgang, maar bij de ingang bij het 
binnengaan moest je dat tellen. Nou ja als je dan weer het precieze zelfde aantal had, 
dan was het goed.  

IV Was er nooit eens een weg?  
CvdB Bij mij is er nooit een weg gekomen.  
IV En als er eentje weg was?  
CvdB Ja, dat is heel ongelijk natuurlijk. Net wat voor groep dat je hebt, als je een groep hebt 

waar veel joden in zitten, die waren er trouwens niet zo bar veel hoor (?) ja die durven 
wat meer te wagen soms en die gaan even om een hoekje kijken om te zien hoe het 
daar is, nou (...?) ook niet. Ze moesten op het land wezen, waar ze wat moesten doen, 
aardappels zoeken in de oogst tijd, is het in de zomer 

 
00:17:00 
[image: 03:27:30.02] 
CvdB dan moesten ze bossen binden, tarwe weghalen, bosjes binden om elkaar zodat het op 

de wagen kan worden gegooid. Maar er verdween nooit een zak, alles bleef netjes bij 
en het kwam zo op de wagen en zo de schuur in. Nou je zou zeggen dat was een rustig 
volkje wat daar woonde.  

IV Dus u was,  
(Onderbreking) 
CvdB Met slecht weer als het ging regenen dan wilde ze wel naar binnen. Dan gingen we in 

de schuur van de boer he. Allemaal hele grote schuur daar van zo'n boer, nou ja dan 
ging je in de schuur doen, wat bosjes binden of stro opruimen of wat dan ook. Op een 
boerderij is altijd wel wat aan de hand. Maar buiten normaal met goed weer dan had je 
geen kind aan dan waren ze overal op het veld bezig. En daar bleven ze gewoon tot 
aan het einde van de dag.  

 
00:18:00 
[image: 03:28:27.12] 
IV U had een fluit bij zich of,  
CvdB Nou dat weet ik niet, de commandant die de leiding had, ah die had geloof ik wel een 

fluitje bij zich maar ik weet niet of die veel gebruikte, niet erg veel hoor. Ze kwamen 
van zelf weer.  

IV En zo als u wat langer in het kamp was, kreeg u de tijd en ook eens de mogelijkheid 
om gesprekjes aan te knopen met ze.  

CvdB Ja zeker, zeker. Ja dat deden we heel vaak 's avonds wel dan gingen we 's avonds het 
kamp wel eens in. Dan was alles gesloten. Alleen de barakken zelf waren een beetje 
spaarzaam verlicht, want je mocht geen licht hebben toen he, het was allemaal 
verduistering. Dus je had allemaal luiken voor de ramen. Zodat er geen licht naar 
buiten kon. Nou dat kon in het begin, ja toen was je nieuwsgierig natuurlijk van alles 
wat. En nou dan ging je ook nog wel eens zo'n keer 's avonds een rondje maken, 
buiten het kamp om.  

 
00:19:00 
[image: 03:29:25.11] 
CvdB Oh ja dan sprak je wel mensen, dan kwam je wel met mensen in contact. Of dan 

hoorde je van spanningen die ze hadden beleefd enzovoorts.  
IV Wat hadden ze beleefd dan?  
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CvdB Nou ja goed, hoe het allemaal ging met werk en dat ze dus vuile handen kregen van 
die aardappels zoeken natuurlijk en dat soort dingen. Heel onschuldig dan praat je nog 
wel eens wat. Maar ja dat eerste jaar dan ging dat een beetje zo door. Toen was je al 
wel een beetje aan elkaar gewend, toen kende je elkaar dan wordt het makkelijker 
weet je wel. Maar ja och later ga je dan dieper op je gesprekken in. En dan kom je 
eigenlijk bij de bron waar alles om draait zo'n beetje he. Je gaat dat kamp in, wij 
hadden natuurlijk een hele andere taak dan die bewoners daar zelf. Ja dan ga je eens 
praten over hoe het daar allemaal ging enzo.  

 
00:20:00 
[image: 03:30:23.02] 
CvdB Wat ze overdag deden. Ja nou het verveelde natuurlijk allemaal dat is ook weer 

begrijpelijk.  
IV Ze verveelde zich? 
CvdB Nou ja, ze hadden overal een tijd hetzelfde werk, of ze hadden een tijd helemaal niks 

te doen. Kan ook nog gebeuren, want de boer heeft niet altijd werk. Maar bepaalde tijd 
van het jaar he. Maar goed daar zijn we verder dan ook wel weer doorheen gekomen. 
Er waren eerlijk geen grote gebeurtenissen daar. Die kwamen gewoon niet voor daar. 
Altijd, dan was er even drukte, wanneer er dan een transport klaargemaakt moest 
worden. Dan werden ze allemaal nieuwsgierig en kwamen ze kijken, wie dat er weg 
moesten. Want buiten hun eigen barak wisten ze dat niet. Maar dan kwamen ze even 
naar buiten en dan kijken wie er dan weggaan he.  

 
00:21:01 
[image: 03:31:20.21] 
 
CvdB En wie er nog kan blijven, daar waren ze altijd nieuwsgierig naar.  
IV Dan was de sfeer anders dan de rest van de week?  
CvdB Ja, niet veel trouwens hoor. Het leven was een beetje eentonig, je ging ‘s morgens op 

appel, dan moest je allemaal op de appel plaats komen. Dan allemaal keurig in de 
houding staan, anders krijg je een mep te pakken van zo'n Duitser. Die waren streng 
hoor toen al. Maar goed dan, dan ga je een beetje rondlopen eerst. Er was niet veel te 
doen in het begin. Bij de boer werken houdt ook een keer op dat blijft ook niet altijd 
zo. Ach je praat dan over koetjes en kalfljes eerlijk gezegd.  

IV Kreeg u op een gegeven moment vriendschappelijke contacten met mensen die in het 
kamp woonde?  

 
00:22:05 
[image: 03:32:22.09] 
CvdB Ja zeker, tenminste. Dat lag aan ons zelf natuurlijk. Want ik had dus wel goede 

contacten al en dat bleef ook zo totdat zij ook eerder weg moesten. Op transport 
moesten. Ja toen was ook mijn contact was verbroken. Maar ik had een erg leuk 
contact met een familie van Diem, van Diem textielhandelaren en die woonde in 
Alphen aan de Rhijn daar hadden ze een winkel. En daar ging ik wel eens heen, ik ga 
morgen weer naar Westerbork heb je nog wat voor de jongens daar? Zo ging ik naar 
hun toe. En als ze nou wat hadden, dan gaven ze dat mee in een pakketje zoiets van 
post.  

IV Als u thuis was in Alphen aan de Rhijn, dan nam u van de mensen daar iets mee voor 
de familie die in Westerbork zat.  
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00:23:04 
[image: 03:33:19.11] 
CvdB Ja ik ging daar naar toe altijd en ik zeg morgen weer heen dus, als je nog wat voor 

hem hebt zeg dat maar, ik kan het nou nog even meenemen. Nou dat deden ze, dus dan 
kreeg je bepaalde dingetjes mee. Etenswaren of andere dingen. En dat, dat ging prima 
daar heb ik nooit geen last mee gehad. Nou ja je moest het wel stiekem doen en het 
verborgen houden he. Je kon niet openlijk met je pakje lopen te zwaaien, (maakt 
armbewegingen) dan ging het verkeerd. Maar goed dat deden we altijd dan ook maar, 
het werd goed gecamoufleerd. Hetzij onder je jas of hoe dan ook, onzichtbaar in elk 
geval. Want als ze zagen dat je wat bij hun bracht, dan weet ik niet wat ze zouden 
doen maar niet veel goeds dacht ik. Dat wilden ze beslist niet hebben,  

 
00:24:00 
[image: 03:34:13.04] 
CvdB en er zijn enkele gevallen geweest, die gesnapt zijn daarmee dat ze zagen dat hij bij 

hun bracht, bij andere mensen, nou en dan komen ze direct op je af en dat pakje moet 
je direct opgeven en waar ga je heen en wat ga je nog doen, en waarom kom je daar, 
nou dan moet je maar zorgen dat je een goed antwoord geeft. En zo niet, is het niet 
goed dan is daar de strafbarak. En daar konden ze in komen. 

IV En als u met spulletjes uit Alphen aan de Rhijn met spulletjes kwam in Westerbork, 
bleef u dan even bij ze. Of gaf u dat snel af en was u weer weg?  

CvdB Ja ik gaf dus, ik gaf hun berichtjes van hun die ik meegenomen had brieven. En ik 
kwam weer terug  met hun eigen familie daar en eventueel een pakje met wat lekkers, 
wat snoep of wat ook.  

 
00:25:00 
[image: 03:35:10.24] 
CvdB Dat ze wat extra's hadden. Een aanvulling op hun eten bijvoorbeeld, nou dat ging ook 

altijd prima. Daar heb ik nooit geen last mee gehad. Ik zorgde altijd dat het bedekt 
bleef en niet openlijk werd gezien. Want dan kon je niet lijen gewoon, want dan kreeg 
je moeilijkheden. Ik zorgde altijd dat het goed gecamoufleerd was en ik ging net even 
of ik niks bij me had, zo ging ik naar mijn werk toe altijd.  
Meestal 's avonds hoor, want dan ben je minder zichtbaar. Overdag was extra 
oppassen.  

IV En wilde die familie niet nog meer priveleges?  
CvdB Nou nee, zij hadden het zelf wel goed ook. Het was ook een welgestelde familie, dat 

scheelt natuurlijk ook al. Nee zij hebben hun tijd daar uitgezeten en,  
 
00:26:01 
[image: 03:36:09.06] 
CvdB ik weet niet precies hoelang zij daar zijn blijven zitten, maar pakweg misschien half 

jaar, maar toen was het kamp ook weer leeg. Dat wisselde dan steeds dan kwam er 
weer andere groepen, ik heb met hun nooit geen problemen gehad.  

IV En vroegen ze niet bijvoorbeeld of u kon voorkomen dat ze op transport naar het 
oosten moesten.  

CvdB Nou nee dat hebben ze mij nooit gevraagd. Want ja, ze hebben eigenlijk wel een beetje 
begrepen dat dat bijna onmogelijk is. Want anders waren er veel meer thuis gebleven. 
Maar als je dus daar contacten had onder de Duitsers, dan kon het lukken dat je soms 
eens een keer je zin kreeg. Dat ze iemand laten die je graag wilde hebben dat hij daar 
bleef nog.  
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00:27:00 
[image: 03:37:05.19] 
CvdB Maar had je dus geen aanknopingspunten dan, nou dan gaat de deur dicht en weg. 

Afgelopen daar hebben ze niks meer nodig dan.  
IV En u was als ik het goed begrijp, wel goed in het maken van contacten.  
CvdB Ja dat ging heel goed, ik had verschillende van die adressen waar ik een graag geziene 

gast was. En dat was ook zo je kreeg op den duur ook een soort intimiteit, we gingen 
er wel eens 's avonds even koffiedrinken. Nou goed dat bekend dat het een goede 
verhouding was, ik zei ook altijd je mag nergens over praten, maar dit is voor jullie. 
Nouja dat waardeerde ze natuurlijk wel. Maar daar heb ik ook geen last van gehad. 
Maar je moest uiterst voorzichtig zijn.  

IV Was het voor u ook mogelijk om contacten te maken, dat is natuurlijk ook belangrijk, 
met die Duitsers?  

CvdB Nou die contacten die zochten we zelf niet. En zelf van hun kant uit, kwamen die 
contacten er ook niet.  

 
00:28:03 
[image: 03:38:06.04] 
CvdB Maar wij negeerde ze meer dan dat wij contact zochten. Het waren onze vriendjes niet. 

Dus als zij er toevallig, nou ja dan moeten ze al buiten in de buurt van het hek en het 
prikkeldraad, buiten kamp daar liepen zij dan wel. Maar daar kwamen wij nooit 
voorbij, wij bleven aan de binnenkant dus wij hadden nooit een kans om met hun te 
praten. Maar wij zochten dat ook niet. We gingen niet expres daar eens een keer staan 
of kijken om te horen, hey hoe is het, hoe gaat het bij jullie, nee. Dat was er niet bij 
hoor. Ze waren volkomen vreemde.  

IV Het kamp werd niet door Duitsers geleid.  
CvdB Nee, hoor. Ja de kampcommandant wel. De kampcommandant dat was Gemmeker. Ja, 

dat was een Duitser die regeerde het kamp zelf hoor. Nou moet ik zeggen het kamp 
hier was niet zo barbaars, als dat later in andere kampen aantrof.  

 
00:29:07 
[image: 03:39:07.19] 
CvdB Dat maakte nog wel een verschil. Wij hadden een vrij gunstige ontwikkeling in die 

tijd. Maar kwade bedoelingen, de kwade geest die kwam pas na die tijd vaak. Toen die 
Schalkhaar politiemensen daar kwamen, want die kwamen ons aflossen. Want wij 
waren veel te goed, dat hadden ze wel door. Wij waren te vriendschappelijk met de 
joden en dat wilde ze juist niet he. Maar ja goed, op andere wijze hebben we wel eens 
contact gezocht he, je bent slim genoeg om wat uit te vinden als je wilt. Maar in elk 
geval niet zo openlijk meer als eerst dat kon je niet meer leien. Nee dan, ja daar waren 
ze eigenlijk een beetje in hun eer aangetast. Dat wilde ze ook niet hoor.  

 
00:30:00 
[image: 03:39:58.24] 
IV Was er verschil in het kamp merkbaar tussen joden van rijke afkomst en de armere?  
CvdB Nou nee dat verschil niet, je kon alleen zien hoofdzakelijk het verschil tussen Duitse 

en Nederlandse.  
IV Hoezo?  
CvdB De Duitse joden, die speelden de overhand en die waren het langst in het kamp. Want 

die joden, de Duitse joden die zijn er al met de eerste vluchtelingen stroom gekomen. 
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Toen die stroom begon. Toen zij genoeg hadden van Hitler en toen ze zagen dat dat 
wel eens de verkeerde kant op kon gaan, sinds die tijd zeggen ze die moeten we niet 
hebben, die man die Hitler die deugt niet, dat hadden ze vrij gauw door dus toen heb ik 
dus, dus toen hebben wij in het algemeen, nou we moeten die mensen niet meer 
benaderen want daar kun je toch niks anders mee beginnen. Maar we zoeken andere 
die wel gelukkig zouden zijn. Nou dan moet je even zoeken maar je vindt altijd wel 
weer iemand die wel gehoor wilt geven.  

 
00:31:04 
[image: 03:41:00.00] 
CvdB Dat heb ik gedaan toen. Nee die Duitsers daar kon je eigenlijk geen kant mee op, die 

waren erg hooghartig, die hadden dus alle mooiste baantjes te pakken daar. En die zag 
je dan ook buiten, wat dan buiten liep, en dan zag je dat zij eigenlijk de baas speelden 
over anderen. En de joden mochten het vuile werk doen.  

IV Dus de Duitse joden die waren de baas 
CvdB Oh ja die waren de baas in het kamp, dat komt die waren er natuurlijk het eerste, in de 

dertiger jaren toen het kamp net gebouwd is, toen kwamen de eerste vluchtelingen 
binnen en dat waren Duitsers. En ja die zijn er ook gebleven al die tijd. Dus die 
voelden zich al een beetje heer en meester daar he. En dat gaat heel vaak zo als je dus 
een school hebt, waar twee soorten mentaliteit in zitten nou dan is er altijd een bij die 
speelt de overhand dan. 

 
00:32:01 
[image: 03:41:55.02] 
CvdB Nou ja die andere die schikken zich dan maar.  
IV In het begin vertrokken de treinen die naar het oosten gingen, nog niet vanuit het kamp 

he.  
CvdB Nee in het begin niet, dat was pas enkele jaren later gekomen want dat spoorlijn dat 

loopt in Hooghalen, dat is een hoofdlijn. Groningen, Assen, Hooghalen. De lijn aan 
het kamp die ligt met een hele grote boog buiten om en die gaat met een grote boog, 
afgetuigt van de hoofdlijn in Hooghalen en zo ging hij helemaal om het kamp heen en 
toen daar pas hebben ze de rails gelegd. En toen kon pas de trein daar vertrekken. Dus 
dat heeft enkele jaren geduurd. Want ze moesten zelf, die joden hebben zelf die 
spoorlijn aangelegd.  

 
00:33:00 
[image: 03:42:51.05] 
CvdB En die hebben zelf al die dingen gedaan die ze daar moesten doen.  
IV Dus in het begin moest u met die joden helemaal naar Hooghalen lopen?  
CvdB Ja moesten we helemaal lopen langs de weg of over de blote rails kan ook nog wel een 

keer misschien.  
IV Hoe reageerde de mensen dan als u met ze daar naar toe liep?  
CvdB Ja, ook weer heel gelaten.  
IV Gelaten?  
CvdB Ze hebben gewoon gedaan wat van hun gevraagd werd. En ze zijn gewoon op de rails 

of naast de rails gaan lopen en zo zijn ze naar Hooghalen gegaan. Ja dat is, ik heb me 
heel vaak verwonderd en met mij ook wel anderen, die hebben versteld gestaan dat er 
nooit eens een keer een opstandje van de joden zelf kwam. En nou we willen eruit, 
nou je kent die dingen wel. Dat hebben we nooit gehoord door. Ze waren gelaten 
gewoon, ze deden gewoon wat ze gezegd werd.  
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00:34:00 
[image: 03:43:49.00] 
IV En dus opstand was er niet, was er zoiets als klagen?  
CvdB Nouja klagen, ja ze klaagde nog wel ja ze hebben natuurlijk geen eten zoals je thuis 

gewend bent, een beetje watersoep met een geschilde aardappel erin of zoiets. Dat at 
nooit lekker, we hebben daar echt, daar hebben ze wel over geklaagd, tuurlijk wel. 
Maar ja dat gaf niks, want als ze veel klaagde dan kregen ze helemaal niks. En daar 
waren de Duitsers heel grof mee.  

IV En klaagde ze tegen u als ze naar de trein liepen? Als u met ze naar de trein liep in 
Hooghalen, klaagde of jammerde ze dan of? 

CvdB Nee, ze liepen in een hele colonne, dat was niet tien man, maar misschien wel vijftig 
of zestig man die tegelijk daarheen gingen. En die liepen naar Hooghalen met een paar 
SS'ers er bij links en rechts en ervoor en er achter, dat deden wij ook niet.  

 
00:35:03 
[image: 03:44:49.13] 
CvdB En zo brachten ze die bij de treinen. En een klaaglied kwam er natuurlijk wel eens 

onder de tong maar nou niet dat het nou ergens (...?) dat hoorde je niet. Ze gingen 
gewoon allemaal, we gaan ze hoopte bijvoorbeeld, een naam te noemen Theresienstadt 
bijvoorbeeld, dat was een klank bij hun, ja ze dachten dan zijn we klaar als we daar 
maar komen. Maar ja dat was helemaal niet zo, want daar waren juist de gaskamers. 
Maar dat vertrouwen hadden ze, ze vermoeden nog daar hadden ze het beter dan dat ze 
nou hadden. Nou ja ze hebben niet beseft dat het helemaal verkeerd was juist, maar ja 
dat merkte ze pas later dan.  

IV Als u met de bevriende joden sprak, zo op die nachtelijke bezoekjes had u het dan wel 
eens over gaskamer, hadden zij het over gaskamer? 

 
00:36:08 
[image: 03:45:52.06] 
CvdB Nee, want ik heb zo het idee dat dat toen niet zo algemeen bekend was. Dat middel om 

de mensen dood te maken dat is eigenlijk daar pas ontstaan. En later een beetje. Want 
toen ze nog in Hooghalen waren toen, toen hoorde je daar nooit over. Maar zo 
geleidelijk aan ja kwam dat een beetje in de openbaarheid, dat daar gaskamers waren, 
Auschwitz bijvoorbeeld. En Theresienstadt ook ja, nou toen begon dat door te dringen, 
ja gingen ze eigenlijk een beetje heel voorzichtig praten over gaskamers. Maar ze 
wisten eigenlijk helemaal niet wat het was. Maar dat hebben ze geleidelijk aan dan wel 
gemerkt, want toen was het voor hun te laat al.  

 
00:37:00 
[image: 03:46:43.16] 
IV En wat zei de Marechaussee als ze het daarover hadden?  
CvdB Nou, eigenlijk praatte wij er zelf over dat soort dingen, bijna helemaal niet. Wij wisten 

in het begin ook niet, waar ze precies heen gingen dat was ook niet bekend. Want die 
Duitsers hadden zoiets we vertellen ons dat niet. Wij hadden trouwens geen contact 
met hun en wij zochten dat contact ook niet, we negeerde ze eerder nog allemaal met 
elkaar. Maar ja later is het dan toch bekend geworden dat ze er gaskamers (...?). Maar 
in eerste instantie dachten ze we gaan naar Theresienstadt en dat verhoede veel bij 
hun. Ze dachten nou dan krijgen we het veel beter. Ze wisten toen nog niet wat er 
achter de deur stond.  
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IV Dus als u 's nachts bij ze zat, ik begrijp al van u men wilde niet graag op transport he.  
 
00:38:00 
[image: 03:47:39.13] 
IV Nee dat wilde ze liever niet, want ja nogmaals zij wisten natuurlijk ook niet precies 

wat er zou gebeuren dan. Ze hadden nog niet helemaal door denk ik, dat ze vergast 
zouden worden. Dat ze werkelijk allemaal gedood zouden worden. Hetzij met gas of 
anders wat, dat hebben ze nooit begrepen. Dat drong helemaal niet bij ze door zelfs. 
Nou dat is wonderlijk, wij zeggen wij staan er bij (...?). Maar ja dat gesprek, of dat 
woord gaskamer dat hoorde je bijna niet. Dat was voor hun eigenlijk een vreemd 
woord. Toen was begonnen die deportaties en toen zagen ze pas voor het eerst dat die 
mensen naar de gaskamer werden gebracht, toen hoorde ze dat van degene die daar 
geweest was.  

IV Kwamen er mensen terug dan?  
CvdB Nou een enkele die, waarom weet ik niet,  
 
00:39:02 
[image: 03:48:39.04] 
CvdB maar die kwamen terug soms of dat ze die graag wilde hebben in een barak, dat weet 

ik niet daar hadden ze bepaalde argumenten voor. Maar in elk geval die hadden toen 
pas voor het eerst een klein beetje in de gaten, jongens we gaan de gaskamers in. Maar 
dat hebben ze eerst niet beseft hoor. En ze dachten nog heel lang, dat zij 
Theresienstadt zouden gaan en daar in een prima paradijs zouden komen. Daar gingen 
ze een beetje vanuit.  

IV Op een geven moment had u het over, ik heb het even onthouden, u kon soms dingen 
in en uit het kamp smokkelen, dat was al heel moeilijk maar dat kreeg u voor elkaar.  

CvdB Ja dat lukte soms. Ja met veel voorzichtigheid natuurlijk, met alle mogelijke kronkels 
in de route.  

 
00:40:01 
[image: 03:49:35.10] 
 
IV U had het over een baby 
CvdB  Ja onder andere 
IV Vertelt u eens, wat herinnert u zich daarvan?  
CvdB Ja nou kijk, dan moet je net een gezin treffen waar je dan contact mee had. En die ook 

een baby hadden dan, want die hebben ze allemaal natuurlijk ook niet. Maar wij 
hadden dus in onze barak hadden we dus, daar zat een familie en die hadden net een 
baby gekregen. En ja dan zitten ze ermee, wat moeten we er mee. Als we het kind hier 
laten dan is die morgen dood. En zo ging dat dan, dat gevoel had ik ook niet daar 
moeten we wat op vinden. En toen hebben zij met elkaar een soort complot gemaakt, 
die mogelijkheden zagen om het kind uit het kamp te krijgen. Ja dat is, doormiddel 
van een grote boodschappentas kan dat natuurlijk.  

 
00:41:01 
[image: 03:50:33.14] 
 
CvdB Baby's dat zijn ook maar kleine poppetjes. En een grote boodschappentas stopte je zo 

zo'n baby in en je geeft ze een speen in de mond met een beetje zoetigheid eraan en 
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dan is die stil. Anders gaat het soms huilen, maar dat gebeurde nou dus niet want hij 
was rustig. En zo hebben ze die buiten het kamp gebracht.  

IV Wie hebben dat gedaan?  
CvdB Ja, ik weet de namen niet meer, maar in elk geval mensen die daar ook waren. En ja ik 

heb geen idee, kan me er nog wel betrokken geweest zijn. Ik geloof haast wel zeker 
dat wel een paar buiten het kamp aan mee gewerkt hebben. Dat moest haast wel. 
Iemand buiten het kamp een hulpje hebben, die even de weg even effent voor je. Want 
anders wordt het moeilijk natuurlijk.  

IV Het waren mensen van buiten?  
CvdB Ja, daar waren een paar buitenstaanders. Die ook contact hadden met die familie.  
 
00:42:02 
[image: 03:51:31.11] 
 
CvdB En die dan hoorde dat daar een baby was en dat ze zeggen, nou goed geef ons die baby 

maar mee, we stoppen hem in een boodschappentas en we brengen hem wel weg. Nou 
ja zo ging dat dan en dan zij je, ja nou prima, wij zorgen wel dat hij hier komt en jullie 
nemen hem hier over, stoppen in een boodschappentas en jullie gaan het kamp uit. Op 
een geven moment is er een rustig moment, dus 's avonds dan in het donker. Dat ze de 
poort kunnen passeren, zonder dat ze opgemerkt worden. Want die Duitsers, zes man 
die lopen van hoek tot hoek en dat is een heel end (maakt handgebaren). Van de vier 
hoeken, nou dat is wel enkele honderden meters. Dus dat is een vrij grote wandeling 
nog. Dus als die op een hoek zijn en die passeren ze, dan wacht je even tot ze het 
middelpunt voorbij is, dan gaan ze naar de andere hoek, maar dan ga je meteen de 
andere kant op er tussen uit.  

 
00:43:04 
[image: 03:52:30.23] 
 
CvdB En dan ben je buiten en dat lukte. En dat hebben de Duitsers nooit doorgehad.  
 
(Onderbreking) 
  
IV Dat lijkt me nog wat voor een familie om een baby aan vreemde mee te geven.  
CvdB Ja, dat is het ook. Het is een heel avontuur hoor.  
IV Waarom dachten ze, zoals u het beschrijft was Westerbork nog niet zo'n slechte plek, 

waarom waren die mensen van plan om hun baby naar buiten te brengen?  
CvdB Ja, omdat zij alleen maar berichten hoorde, dat al dat soort mensen die werden om het 

leven gebracht, want kleine kinderen kunnen ze daar niet gebruiken. Die daar hebben 
ze last van. Nou dan gaan die de gaskamer in en dat gebeurde dan. Mensen die wat 
werk konden doen,  

 
00:44:01 
[image: 03:53:26.10] 
 
CvdB nou die hadden net zo gauw last. Maar juist een baby, ja die baby's die waren tot last. 

Daar heb je last van, die moet je hier niet hebben. Kinderen die gestoord zijn, 
verstandelijke vermogens, ja die moeten we hier niet hebben, die kunnen we hier niet 
gebruiken die worden afgemaakt die moeten ook weg. Die gaan ook allemaal de 
gaskamers in.  
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IV De mensen zelf wisten ervan?  
CvdB Ja Westerbork zelf had een eigen gaskamer [?] een soort klein crematorium, waar 

lijken verbrand werden ook.  
IV Maar de mensen in Westerbork, de joden in Westerbork, hadden wel het gevoel dat 

een baby die naar het oosten op transport zou gaan, geen grote overlevingskans had?  
CvdB Ja, kijk de mensen die, die baby hadden, die hadden natuurlijk alleen maar de wens 

omdat kind in andere handen te krijgen.  
 
00:45:04 
[image: 03:54:26.17] 
 
CvdB En die zouden wel voor dat kind zorgen.  
IV Waarom?  
CvdB Nou er zijn meer van die kinderen, die zijn dus opgevangen door buitenstaanders en 

die hebben zo'n kind verder opgevoed. En die vonden het gewoon zielig, dat zo'n kind 
ook door de gaskamer weg moest. En die hebben gezegd, dat doen we nooit dan 
nemen wij ze wel mee. En zulke mensen die waren er, die waren zo goed en die 
namen dat risico en dat kind dan meenamen. En dat gebeurde dan. En de ja, de 
kampleiding die mocht daar natuurlijk niks van weten, zo stiekem mogelijk, wij 
konden ook nergens over praten, elk woord was te veel. En dan gebeurde wel het was 
echt stil. Totdat er iemand gevonden was die dat kind wel wilde hebben. 

 
00:46:02 
[image: 03:55:21.23] 
 
CvdB Ja dan is het stel op een smokkelwijze, om dat kind via allerlei sluipwegen om het 

kind weer eruit te krijgen. Dan zijn ze rustig.  
IV Wie zijn dan rustig?  
CvdB Nou de mensen die het kind afstaan dan, want die gaan dan weer terugvallen in hun 

gewoon jood zijn. En als joodse gevangene daar, maar die weten dan ons kind is in 
goede handen. Dat wordt verzorgd. En daar ging het om en daar was een sterke 
behoefte voor.  

IV Wie deden dat, wie vonden die adressen waar die baby’s?  
CvdB Nou die adressen die waren er natuurlijk, en de mensen die het deden die hadden ook 

hun contacten, niet alleen in het kamp, maar ook bij de Marechaussee wel.  
 
00:47:01 
[image: 03:56:19.00] 
 
CavdB  Dat waren gewoon onschuldige burgers, die hadden met het kamp niets te 

maken, maar die wilde zich alleen inzetten tot behoud van het kind. En zo, dat wilde 
dus wel. En die hebben dat kind toen ook verzorgd en ja dat werd groter en ouder en ik 
weet niet, ik heb het niet helemaal gevolgd hoor. Waar het kind terecht gekomen is op 
den duur, dat is natuurlijk, ja misschien is het wel niet eens bekend hoor. Maar het kan 
zijn dat het wel ergens geregistreerd staat. Ja ze moesten het eigenlijk wel aangeven 
denk ik. Dus, nou ja goed het kind was toen het kamp uit in elk geval en daar ging het 
om. Maar ja dat klinkt, in de normale vrije wereld een beetje vreemd, dat iemand zo'n 
kind afstaat, dat doe je niet gauw. Een normale burger, een man en vrouw die zo'n 
kind hebben, ja die willen dat natuurlijk houden.  
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00:48:03 
[image: 03:57:18.09] 
 
CvdB Maar het was een abnormale tijd, het was oorlogstijd. Met een heel groot aantal joodse 

gevangene. Ja dan ga je bedenken kan je hier wat aan doen. Nou ja, zo kwamen ze dus 
van de een naar de ander, op het punt wij weten het wel, wij zorgen wel dat het kind 
behouden blijft. Wij vangen ze wel op, als jullie ze ophalen, dan zorgen wij voor de 
rest. Bijvoorbeeld op zo'n manier he.  

IV Heeft u wel eens, een rol kunnen spelen in de dingen, of was het voor u onmogelijk in 
het wegbrengen van een kind of een? 

CvdB Nou nee, als het kind uit was dan lieten wij het over aan de goedwillende, ja de 
goedwillende ouders, die toen als ouders zich opstelde.  

 
00:49:02 
[image: 03:58:15.12] 
 
CvdB Dus het kind was in goede handen gekomen, nou dan trek je wel wat verder terug. Dan 

heb je daar geen boodschap meer aan. En dan de pleegouders die het kind opvangen, 
nou die zorgen natuurlijk dat dat kind op zijn beurt terecht komt.  

IV Ik heb wel eens gehoord dat alles in Westerbork extreem goed geadministreerd was, 
zij iemand niet van he daar is een baby weg?  

CvdB Ja, goed dat is wel verschillende, ze hebben wel een aardige administratie tenminste ze 
hebben zelfs genoteerd staan, de waarde goederen die Lippmann en Rosenthal innam. 
Komen allemaal aan in een hele rij met de trein, en dan gaan ze eerst bij Lippmann en 
Rosenthal langs, die zit ook ergens in een barak en daar gaan ze eerst heen en daar 
doen ze allemaal, leggen ze allemaal hun kostbaarheden op tafel. 

 
00:50:01 
[image: 03:59:11.05] 
 
CvdB En dat is voor Lippmann en Rosenthal, dat doen ze dus wel dus ja mensen die nog 

leven, zo'n kind dat ligt dan natuurlijk een beetje anders maar. Ja ze hebben dat 
gewoon gedaan omdat kind te behouden. 

IV Was dat kort na aankomst of?  
CvdB Ja dat duurde nooit lang, want zij konden natuurlijk niet lang, niet langer dan een paar 

dagen hoogstens of soms maar een dag, dat kind maar houden daar want dan werd het 
openbaar, het gaat huilen en de anderen hoorden dat, het werd gevaarlijk dus hebben 
ze in het begin goed aangepakt dat het kind rustig bleef en bepaalde medicijnen 
misschien wel gegeven dat het misschien een beetje half zuf werd, dat weet ik ook 
niet. Maar in elk geval het is er doorgekomen en het is in andere handen terecht 
gekomen.  

 
00:51:00 
[image: 04:00:00.11] 
 
IV Kunt u zich herinneren hoe vaak dat gebeurde dat zo'n geval of is dit er een (1)? 
CvdB Nou ik kan niet zeggen dat het veel gebeurde, nou kijk er waren een hoop mensen die, 

om te beginnen als ze een kind kregen, dat wilde ze niet dat probeerde ze te 
voorkomen, dat is juist zo gevaarlijk he. Als je kleine kinderen hebt. Terwijl ze dus 
wel een vermoeden hadden, dat het kind dan misschien ook in de gaskamer zou 
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komen. Dat vermoeden hadden ze natuurlijk wel, dat kan niet anders. Maar verder had 
ik er nooit van gehoord dat het problemen gaf ofzo.  

IV Hoeveel baby's zijn er het kamp uitgesmokkeld?  
CvdB Ik zou dat met geen mogelijkheid kunnen zeggen, want dat vertellen ze natuurlijk ook 

nooit.  
IV U weet van een (1)?  
CvdB Nou ja dat is dan toevallig bekend geworden, maar ja die andere die houden natuurlijk 

angstvallig hun mond dicht.  
 
00:52:00 
[image: 04:01:05.18] 
 
CvdB Dus die zeggen niks en dus je hoort het ook nooit. Dat waren dus allemaal mensen die 

ook, zo gauw mogelijk maakte dat ze met dat kind buiten het kamp kwamen.  
IV Als die treinen aankwamen, heeft u ooit gesproken met personeel op die trein of?  
CvdB Nee, daar had je ook geen kans voor trouwens want die zaten altijd in die locomotief 

voorin. Contact met het personeel hebben wij nooit gehad. Die trein die kwam ook 
voorbij het station in Assen. En daar zat ik zelf op een bepaalde dag, op een middag, 
zat ik op het perron in Assen. Want wij hadden onze maaltijden, warme maaltijden die 
kregen we vanaf het station. Van de stationsrestauratie, in plaats van dat ze voor de 
klant alles verstrekte 

 
00:53:02 
[image: 04:02:05.07] 
 
CvdB maakte ze ook voor ons een maaltijd klaar altijd. Dat betaalde we ook gewoon zelf. 

Nou ja goed verder hoorde je dan niet, want iedereen ging zijn eigen weg. Maar die 
mensen die het overkwam die gingen er natuurlijk wel over praten. Dan kun je haast 
niet meer zwijgen als je dat meemaakt. Dan ben je allang blij dat hun kind weg is, in 
hun vrijheid is als dat ze gaan zitten en zeggen ze huilen er om, dat kwam eigenlijk 
niet voor, ja in stilte misschien wel. Ja het ging, het lukte zo en voor hetzelfde geld 
was het, het ene paar wel gelukt.  

IV Die treinen die reden weg zei u naar het oosten.  
CvdB Ja 
IV En u zag dat er briefjes uitgegooid werden. Kunt u dat beschrijven?  
 
00:54:00 
[image: 04:03:01.06] 
 
CvdB Dat moesten ze heel stiekem doen, als je zag dat er wat uit de trein viel dan moest je er 

niet als een haas naar toe gaan. Want dan zien de Duitsers je ook wel. Want die gaan 
ook met de trein mee, die zitten in de trein zelfs. Die gaan met de trein de eerste helft 
mee.  

IV De Duitsers zaten in de trein.  
CvdB Die zaten in de trein.  
IV En u stond er buiten.  
CvdB Ik stond er buiten ik op de fiets er achteraan, totdat de Duitsers een goed end 

wegwaren. Maar ik had allang gezien, waar een briefje uit de trein werd gegooid. Door 
een kiertje van een raam of wat dan ook of deur.  

IV Waarom moest u mee fietsen?  
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CvdB Nou om die briefjes op te vangen. Want kijk ik zag in de verte dat ze er wat uitgooide. 
En of ik het nou niet of wel gezien had, ik ging gewoon de trein achterna om te zien of 
er wat uitgegooid zou worden en dat gebeurde ook.  

 
00:55:03 
[image: 04:04:01.03] 
 
CvdB En toen heb ik dus ook meerder briefjes langs de lijn opgeraakt, heel stiekem en heel 

argwanend allemaal, ze mochten dat niet zien. Want als het gezien zou zijn, daar ben 
ik van overtuigd dan hadden ze gezegd, in de trein jij, ook in de trein. Dan hadden ze 
me meegenomen.  

IV Is zoiets wel eens gebeurd met een Marechaussee? 
CvdB Nee, wij hebben ze nooit de kans gekregen. Omdat nou ja goed, je zorgde wel voor je 

eigen reisbehoud dat is logisch. Maar ik heb nooit gezien, ik heb wel euhm, wel een 
keer. Iemand die vriendschap dat was ook een collega, die vriendschap had met 
iemand in het kamp en die daar naar toe wilde toen en dat werd gezien.  

 
00:56:00 
[image: 04:04:56.09] 
 
CvdB Door de bewaker, door de SS en die gingen er werk van maken. En die zagen dus dat 

hij daar geweest was en toen zijn ze bij hem gekomen en hebben ze gezegd, inpakken 
en wegwezen en jij gaat mee naar Auschwitz of een bepaald kamp. Die kon meegaan 
en die hebben ze ook in het kamp opgesloten. En ik meen dat hij er ook nooit meer 
uitgekomen is, dus dat was de straf voor daar naar toegaan.  

IV Die ging dus mee naar het oosten?  
CvdB Ja maar die ging natuurlijk daar ook de gaskamer in. En dat, dat heb ik dus een keer 

zien gebeuren, ik denk oh deksels dat is fout, dat hij meegaat met die trein he. Nou ze 
hebben dus, hij had beter op moeten letten. Ik keek links en rechts of er iemand anders 
naar die trein toeging. Als een ander kon zien dat ik er was weghouden, want als ze dat 
we zagen dan was je de sigaar al.  

 
00:57:03 
[image: 04:05:57.03] 
 
CvdB Die gingen er gewoon heen en die gingen het vertellen aan de SS. En dan kwamen ze 

met een groepje SS eraan, ja dan kon je wel ophouden daar kon je niks meer mee 
doen. Hebben ze het geweer al in de schouder hoor.  

IV Waren er ook Duitsers die briefjes opraapten?  
CvdB Nee, nee, nee die briefjes ophalen, nou dat was naar mij nog een of twee, maar meer 

niet. Want iedereen was er doodsbenauwd voor.  
IV Dus u was niet de enige, hoe zal ik het zeggen? Meerdere Marechaussee's zagen dat er 

briefjes uitgegooid werden, maar alleen u pakte ze op?  
CvdB Nou of dat er meer waren die mij zagen, ik deed het heel omzichtig, zonder dat je 

dacht er staat iemand te kijken.  
 
00:58:01 
[image: 04:06:52.02] 
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CvdB Want er zaten Duitsers in de trein, die reizen mee. Dus in die laatste wagon, daar zaten 
alleen maar Duitsers. SS mensen en die brachten de trein helemaal in Duitsland, in het 
kamp waar ze moesten wezen dan. Maar ik heb dus, bij mij weten nooit een gezien, 
die mij gezien kan hebben. Dan had ik hem natuurlijk geknepen. Hoe loopt dat af?  

IV U werd er dus steeds handiger in?  
CvdB Ja dan had je zelf moeten onderduiken, maken dat je wegkwam uit het kamp, tuurlijk. 

Maar dat is gelukkig nooit gebeurd, ik heb dus altijd links en rechts goed opgelet en 
nooit iemand gezien die buiten het terrein of uit het raam hing, of wat ook. Ja uit het 
raam hangen dat kon eigenlijk helemaal niet. Die ramen waren dicht, die konden ze 
nooit open krijgen. En de deuren waren verzegeld die konden ze ook niet open krijgen.  

 
00:59:01 
[image: 04:07:49.24] 
 
CvdB Dus die kans dat iemand uit de trein nog kon kijken die is heel klein.  
IV Nog een keer dan toch, wat stond er op die briefjes?  
CvdB Daar stond alleen maar een adres op. Met een naam. Een naam van de afzender die in 

de trein zat dan, die naam stond erop en een briefje waar het naar toe moest. Met het 
adres van de geadresseerde. En die, dat adres was voor mij de richtlijn om dat ding bij 
die mensen te brengen.  

IV En hoe deed u dat dan, deed u dat briefje in een envelop? 
CvdB Nee dat bracht ik er persoonlijk heen gewoon.  
IV Maar als het nou in Den Haag was of in Amsterdam?  
CvdB Nou Amsterdam, ja nee. Als je het in een envelop stopt dan komt het ook niet over. 

Een grote kans is dan de post wordt gecontroleerd,  
 
01:00:02 
[image: 04:08:48.09] 
 
CvdB En als ze het cesuren dan zeggen ze deze kan niet, deze gooien we eruit. Dus dat lukte 

niet he, dus je moest zelf brengen hoor.  
IV Dus u raapte een briefje op van de grond en dan ging u dat brengen? 
CvdB Ik heb die briefjes allemaal opgeraapt die ik gevonden heb toen, toen ben ik naar de 

adressen gegaan die op die briefjes stonden. Dat waren allemaal adressen veel in 
Amsterdam natuurlijk omdat ze daar nogal veel mensen joden woonden. Maar ook 
verder weg, waar ze ook waren ergens in Nederland. Die briefjes kwamen per post bij 
hun binnen, of ik bracht het persoonlijk bij hun, dat kan ook wel zijn. Dat lichte 
namelijk maar waar het was, als het in de buurt was dan, dan bracht ik ze ook wel eens 
zelf.  

IV U deed ze of in een envelop of 
CvdB Nee ik liet de envelop gewoon dicht.  
IV Maar u stuurde ze of op naar die mensen of 
 
01:01:00 
[image: 04:09:44.16] 
 
CvdB Als het niet te ver weg was bracht ik ze er zelf heen, dan wist ik in ieder geval dat het 

op de plaats van bestemming kwam. Maar als je het per post doet, die wordt 
gecensureerd en gooien ze die brief er toch weer uit. Dus daar heb je niks aan.  

IV Kunt u zich nog zo'n bezoekje herinneren aan zo'n adres dat u zo'n briefje bracht?  
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CvdB Nou adressen kan ik niet herinneren.  
IV Nee, maar kunt u zich nog herinneren zo'n bezoekje dat u bracht, of deed u het alleen 

maar in de bus?  
CvdB Nou nee ik heb die briefjes nooit opengemaakt verder, ik heb alleen aan de buitenkant 

gekeken het adres, ik denk dat, voor de rest heb ik nergens bij nodig, dat is het geheim 
van de mensen zelf. Ik heb hun opgezocht en ik heb hun vertelt dat ik dat gevonden 
had, of zij dat herkende en dan zeggen ze 'ja dat is onze zuster, of schoonzuster' of 
weet ik veel.  

 
01:02:00 
[image: 04:10:42.01] 
 
CvdB Dat was hun familie, nou dan zeg ik het briefje heb ik gevonden dat mag ik aan u 

geven. Nou, dat was mijn taak en dat vonden ze fijn want, ze hadden namelijk een 
levensteken van een familielid wat ze al kwijt waren. Nou ja dus, dat zijn dan wel 
weer mooie dingen op zo'n manier. Maar verder, nee, kijk de groep die dat aandurfde 
was niet zo bar groot. Dat was ook logisch natuurlijk want, ja die straf die boven de 
deur hangt, ja als het een keer gebeurd is en ze pakken je op en ze sturen je naar de 
gaskamers, ja daar is niemand die daar belang bij had. Dus zodoende waren ze 
allemaal erg voorzichtig ermee. Ik heb het gewaagd, meerdere keren bij (...?). Maar 
nou goed ik heb dat gewaagd, want ik meende ik moet dit doen. Ik moet die mensen 
even wat sturen. En dat doe je dan.  

 
01:03:00 
[image: 04:11:39.04] 
 
CvdB En dan kan je daar ook niet meer afgebracht worden. Dat voel je dat als een soort 

plicht. Jongen die mensen zijn in doodsangst over hun kind, of weet ik al, nou dan zeg 
je nou goed ik moet dit bij hun brengen. Dat is het op zijn plaats.  

 
(IVHoeveel tape is er nog? (achter de schermen) 
 
IV U was een goede Marechaussee, dus hoe moeilijk was het voor u om van dichtbij, 

zegmaar de slechte Marechaussee, wat zag u wat ze deden?  
CvdB Nou kijk iemand die dus, alles deed wat ze normaal moesten doen, ja zo bekeek je dat 

niet. Slechte Marechaussee had je toen niet.  
IV Wat zegt u?  
CvdB Slechte Marechaussees had je toen niet.  
IV In het kamp helemaal niet?  
CvdB Nee.  
 
01:04:00 
[image: 04:12:37.03] 
 
CvdB Wij wisten van elkaar, dat is een goede en dat is een verkeerde. Die is in Schalkhaar 

geweest, dan wisten we van te voren al die deugt niet. Dus daar kwam je niet, die liet 
je links liggen. Die zijn later ook weggegaan, nee later moesten wij daar weg dus toen 
kon het helemaal niet meer. Maar in die tijd dat toen wij er nog waren, toen nee, we 
negeerde gewoon de mensen van Schalkhaar.  
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IV Maar er zullen toch wel, het moet voor u moeilijk geweest zijn om als je zelf de moed 
hebt om bepaalde dingen te doen, om collega's te zien die die moed niet hebben?  

CvdB Ja kijk je wist natuurlijk nooit, wie het niet deden. En eigenlijk wist je ook niet wie het 
wel deed. Want dat moest altijd in het geheim, heel stiekem gebeuren. Dus je vermeed 
alle mogelijkheden van gezien worden hier of daar.  

 
01:05:05 
[image: 04:13:39.07] 
 
CvdB Als je maar dacht oh er staat er een achter een boom daarginds, nou dan ging je 

gewoon niet. Dan deed je net of er niks aan de hand was. Dan fietste je gewoon 
voorbij. En dan had hij ook niet in de gaten dat, wij op die trein wachtte. Dat moest je 
allemaal uiterst voorzichtig doen natuurlijk. En dat is ook nou ja gelukkig, het is mij 
gelukt ze hebben dat nooit gezien.  

IV De Marechaussees in de buurt die minder moed hadden dan u, die zich slecht 
gedroegen, mensen sloegen  

CvdB Ja, ja die negeerden wij gewoon. Daar wilden we geen contact mee hebben, ik weet 
wel dat een (1) die beloond is geworden toen met een bepaalde onderscheiding, omdat 
hij goed gedrag had getoond, hij had gewoon joden die wilde vluchten heeft hij 
aangehouden.  

 
01:06:02 
[image: 04:14:34.00] 
 
CvdB Ja, nou voor zulke mensen hebben wij geen enkel begrip. Die negeerde, daar kwamen 

we gewoon niet mee in contact. En dan zei je wel eens van wat heb je nou gedaan 
eigenlijk, wat mankeert je nou? Maar ja meer zei je ook niet, want dan ging je zelf 
eraan. Als hij weer terug naar de Duitsers ging en zei 'ja die beledigt ons ook he' dat 
kan niet. Nou dan moet je dat weer verantwoorden he. Dus je deed zo stil mogelijk. 
Mag niet allemaal publiekelijk zijn dat kan niet, nou zo moesten wij werken.  

IV Zo moest u werken.  
CvdB Nou ja je kan wel nagaan, dat dat niet altijd even makkelijk was. Sommige dingen 

gingen prima, maar ja bepaalde dingen, die je dan nou boven voelt komen, die gingen 
dan verkeerd en dan ging of de man in kwestie, of de man die je behulpzaam wil zijn 
die gaat voor straf weer opnieuw de cel in.  

 
01:07:09 
[image: 04:15:38.21] 
 
CvdB Kan ook. Want ook degene die het aan gaat, ja die wordt ook gepakt dan. Ja dat gaat 

dubbel op dan.  
IV Nog eventjes, zo'n collega van u die wordt onderscheiden omdat hij vluchtende joden 

pakt.  
CvdB Ja 
IV En dan zegt u, u heeft hem daar ooit op aangesproken?  
CvdB Ja, tuurlijk na die tijd dan zeg je, waarom doe je dat zo? Nou ja goed meer kan je haast 

niet zeggen want, ze zijn op en top Duits gezind geworden. Anders doen ze het niet. 
Het zijn gewoon, het waren gewoon schoften die, die nergens voor staan. Nou ja dan 
met zulke mensen kan je helemaal niet vertrouwen. Nou ja dat zijn die figuren, die 
springen in de houding en die brengen de Hitlergroet.  
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01:08:04 
[image: 04:16:30.22] 
 
CvdB Alsof het zo hoort allemaal. Nou ja dat is belachelijk, daar prakkiseerden wij niet over.  
IV En als iemand joden sloeg?  
CvdB Ja nou dat deden zij bij elkaar. Nou ja, daar zaten heel weinig goeie tussen. Die nou ja 

die je nog een beetje kon vertrouwen. Ja ik zou ze zo niet eens weten trouwens. Maar 
die zijn gewoon een (1) keer onbetrouwbaar gebleken, maar die blijven ook ontrouw. 
Maar die doen het de volgende keer weer soms.  

IV U was bijna een (1) van de enige?  
CvdB Ja, nou ik weet het van de andere niet, want je zweeg voor elkaar allemaal. Je wist hoe 

gevaarlijk het was om iets te noemen. Om namen te noemen en bepaalde voorvallen, 
daar kon je eigenlijk nooit over praten, want dat moet je allemaal in het geheim 
houden en daar moet je niks meer over zeggen.  

 
01:09:00 
[image: 04:17:24.21] 
 
CvdB Alles wat je dan zegt, dat hangt jezelf op. Dat wordt door een ander weer aangewend 

door een verkeerde manier en dat betekent dat er een Duitser bij je komt en je zo maar 
even mee neemt.  

IV U moest? 
 
01:09:19 
[image: 04:07:42.24] 
 
 
File 4 
 
00:00:00 
 
00:00:33 
[image: 04:18:01.13] 
 
 
00:00:50 
[image: 04:18:17.06] 
 
IV Het was moeilijk voor u om  
CvdB (Neemt slok water) 
IV om als iemand die, aan de goede kant stond te zien hoe collega's, ook Marechaussee 

en mensen die toch eigenlijk een belangrijke positie hadden, het was een goede baan 
Marechaussee, het waren ook rechtschapen mensen, daar namen ze ook niet zomaar 
iedereen voor.  

CvdB Nee, nee zeker niet.  
IV U zag tenslotte collega's Marechaussees van u zich misdragen in het kamp, gebeurde 

dat? Was dat moeilijk voor u?  
CvdB Nou even nog, hoe bedoelt u want, want een man in kwestie of? 
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00:02:00 
[image: 04:19:24.19] 
 
IV U bleef sterk, u bleef aan de goede kant, ik neem aan dat niet iedereen van de 

Marechaussees zich al die tijd zo goed kon houden. Wat zag u van dingen, van slechte 
dingen die ze deden?  

CvdB Dat zag je eigenlijk nooit he (gaat verzitten) ja dat waren ook jongens die niet 
achterlijk waren. En die wisten ook wel vrij nauwkeurig, hoe zij de veiligste weg 
konden gaan. Die liepen daar ook rond en ja goed, wanneer die wat verkeerd deden, 
dan zullen die net zo goed voorzichtig gehandeld hebben, zoals wij deden. Ik denk dat 
zou komen door het zien van de andere, want zij deden het (?).  

IV Kreeg de jood wel eens een klap?  
CvdB Dat is wel eens gebeurd, daar heb ik zelf niet aan meegedaan of heb ik niet gezien.  
 
00:03:05 
[image: 04:20:27.06] 
 
CvdB Maar ik neem aan dat er wel eens een keer zo nou, die collega's die daar gehuldigd 

zijn daar een keer door groepscommandant, omdat zij zo'n goede daad hadden gedaan. 
Een paar vluchtende joden die hebben zij tegengehouden. Ja dat is voor de Duitsers 
was dat een hele goede handeling. En daar werden ze voor beloond. Nou, ik heb dat 
zelf nooit gezien dat ze dat gedaan hebben, maar dat is later wel bekend. Deze mensen 
hebben dus gewoon, hardhandig opgetreden en die hebben gewoon de joden die 
wilden ontvluchten hebben zij gepakt en teruggepakt in het kamp. Ja en verder zien 
wij die mensen ook niet want die lopen wij gewoon mis, wij negeerde die mensen 
gewoon. Dat zijn geen mensen waar je mee om kunt gaan.  

 
00:04:00 
[image: 04:04:00.16] 
 
CvdB En nou ja zij hebben dat gedaan en zij zijn er ook voor beloond nog weer. Hebben ze 

een lintje voor gekregen.  
IV Hoeveel medailles waren dat?  
CvdB Nou, het is per man, het waren geloof ik twee man die daar mee zaten toen. Nou ieder 

kreeg dus een (1) lintje een bepaalde orde, ik weet niet hoeveel maar, de laagste orde 
zou het wel niet geweest zijn, maar laten we zeggen eentje in de orde van tweede 
graad wel. Maar ja die hebben dat natuurlijk dankbaar aanvaard, dat vonden ze 
prachtig. Maar goed wij hebben ze dus altijd genegeerd die lui. Die zijn later ook nog 
bevordert tot een hogere rang. Nou ja toen was de boot helemaal af natuurlijk. Ja want 
goed, zulke mensen die hoeven van mij niet beloond te worden. Dat verdienen ze in 
elk geval niet, maar dat deden de Duitsers he.  

 
00:05:01 
[image: 04:22:18.05] 
 
CvdB De officieren van de Marechaussee die waren er ook bij en die hebben dat gedaan.  
IV De Nederlandse officieren die?  
CvdB Ja dat waren de hogere bazen van de Marechaussee he.  
IV Die gaven die lintjes? 
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CvdB Ja die gingen die mensen belonen vanwege hun kordate optreden. Ja nou dan moeten 
wij van, een raar woord gebruiken, daar moesten wij niks van hebben.  

IV Welk woord wou u gebruiken?  
CvdB Nou, daar moesten wij van op de pot! (Lacht) Dat is zuiver Hollands he, nee hoor daar 

konden wij niet mee werken, dus die lieten wij gewoon links liggen.  
IV Dus u kon als zogenaamd goede Marechaussee, ook uw eigen meerdere niet 
vertrouwen.  
CvdB Nee, dat bleek wel, want daar zaten ook verkeerden bij.  
 
00:06:00 
[image: 04:23:15.05] 
 
CvdB Er zaten officieren bij die waren dan district commandant of een hogere rang, maar die 

waren net zo slecht, die deden dat ook. En misschien, hoewel ik dat niet weet hoor, dat 
kan je ook nooit bewijzen, misschien dat ze daar dan ook wel voor betaald werden. 
Maar dat weet ik niet hoor, maar dat is een standpunt van mij zelf. Degene die het 
aangaat die vonden het dus prachtig en die gaven hem daar een beloning voor. Een 
beloning in geld dan bedoel ik he. Maar ik zou, nee dat moet je maar weer vergeten 
want, ik heb er geen bewijzen voor ik weet het niet.  

IV Herinnert u zich nog namen van families die u bezocht in het kamp?  
CvdB Dat is ontzettend moeilijk ik heb wel eens zitten denken, wie hadden we allemaal. Ja, 

ik heb wel een naam 'De Boer' bijvoorbeeld die schiet me nou zo te binnen. 'De Boer'.  
 
00:07:00 
[image: 04:24:12.23] 
 
CvdB Dat was ook geen brave jongen vond ik. De Boer, ja ik heb het idee dat hij er een van

  was.  
IV Van wat?  
CvdB Nou die ik ook op een afstand hield.  
IV Oja 
CvdB Dat was ook niet mijn vriend.  
IV Wat deed De Boer dan?  
CvdB Ja, kijk daar ben ik natuurlijk niet altijd bij geweest maar, maar die had wel bepaalde 

sympathieën voor die Duitsers dat heb ik wel eens gemerkt, dat ik denk van nou ja die 
houdt volgens mij een beetje teveel van die Duitsers. Dat zint me niet. Maar ik kan 
geen exacte feiten aanwijzen, want daarvoor zie je elkaar dan te weinig dat weet je 
niet, dat durf ik ook niet te zeggen dat hij dingen gedaan heeft fantaseren want daar 
gaat het niet om (slecht verstaanbaar).  

IV En deed die De Boer wel eens iets naars?  
CvdB Nou ja die had wel eens dingen waar van ik dacht nou, moet dat zo nou?  
 
00:08:00 
[image: 04:25:10.11] 
 
CvdB Maar goed dat deed hij dus daar had ik geen verantwoording voor.  
IV Voor wat voor dingen zei u moest het nou zo?  
CvdB Ja nou kijk, hij ging natuurlijk ook dienst doen, zoals wij ook allemaal moesten. En 

dan in die diensttijd, dan zwerf je ergens in dat kamp heen en weer. Dan zie je niet wat 
die anderen allemaal doen.  
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IV Soms wel.  
CvdB Ja soms wel het kon wel enkele keer gebeuren, maar dan moest je heel veel geluk 

hebben. Nou ja dat geluk dat had ik niet altijd, maar dat kwam dus voor, dat je juist 
van die mensen hoorde die heeft dat en dat gedaan. Maar dan denk ik laat ze er maar 
gelukkig mee worden.  

IV Wat deden ze voor dingen?  
CvdB Ja nou ja dat zijn nou bepaalde afwisselende dingentjes. Een uitspraak over een ander 

en dat soort dingen en meer, dat is ook een dweil bewijze van spreken, ik noem maar 
wat.  

 
00:09:00 
[image: 04:26:07.23] 
 
CvdB Of je weet voor niemand en je zegt het is ook een slappeling. Ja nou dat kun je 

natuurlijk makkelijk zeggen, je moet het ook aan kunnen tonen en dat bewijs ligt wel 
ergens, maar dat heb ik natuurlijk niet hier.  

IV Maar zo'n De Boer, die was niet in orde?  
CvdB Nou ja die had ook vreemde neigingen. Die had zelfs dingen waarvoor ik hem ging 

vermijden. Dat ik hem niet zocht maar juist een omweg probeerde te maken. Ik wilde 
daar helemaal geen contact mee hebben.  

IV Dat wil zeggen De Boer was niet direct een vriend van de joden?  
CvdB Nee, dat was geen vriend van mij? 
IV Van de joden? 
CvdB Nee ook niet. Nee, nou ja meestal is het niet om een (1), maar is het, zijn er meerdere 

die zo'n neiging hebben, heel vaak ook om er zelf beter van te worden. Dat heb je ook 
wel eens.  

IV In wat voor een opzicht?  
 
00:10:00 
[image: 04:27:05.08] 
 
IV Hoe werden ze daar beter van? 
CvdB Nou goed iemand die erg in het nauw zat en, die dus iemand kon krijgen die een fooi 

bij hem wilde geven, dan kon hij zich daar mee vrij kopen bewijze van spreken he.  
IV Bij de Marechaussee 
CvdB Ja dan werd je weer vrijgelaten. Nou ja goed dat is wel eens een keer gebeurd. Ik weet 

niet of hij dat deed hoor. Je hebt daar allemaal geen zicht op he, je ziet elkaar wel 
maar dan zie je elkaar soms in weken niet weer. Dus dat is dan heel (...?) 

IV Dus als een jood voldoende geld had, dan had hij nog wel kans. 
CvdB Nou dan had hij wel kans om vrij te komen.  
IV Er zijn wel joden vrijgekocht, die een goede som geld konden geven. En die de 

Duitsers, de Duitsers wilde ook veel geld. Dus als die een beste prijs kregen 
 
00:11:00 
[image: 04:28:02.12] 
 
CvdB nou dan zeiden ze, nou vooruit dit keer en ondertussen hadden ze centen.  
IV En als een collega van u dat geld aanpakte.  
CvdB Ja er word ook wel eens anders gereageerd. Maar ja meestal is het zo, dat zijn de 

hooggestelde die een beetje geld hebben.  
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IV De hoger gestelde aan welke kant?  
CvdB Nou aan de Marechaussee kant natuurlijk. Of de verkeerde kant, hoe je het noemen 

wil. Die ja die hebben op een of andere wijze wat los geld gekregen en dat kunnen ze 
gebruiken dat zijn ze niet verplicht, om het aan iemand af te dragen dan kunnen ze 
daar wat mee speculeren natuurlijk. En dat is dan wel gebeurd dat je, juist door een 
speculerende met wat centen, dat je dus hetzij een Duitser of hoger gestelde andere 
Marechaussee of wie dan ook,  

 
00:12:03 
[image: 04:29:03.22] 
 
CvdB nou ja die zei ik vind het wel mooi meegenomen. Het mag wel. Maar dan moet je een 

klein beetje gewetenloos zijn he. Maar goed zulke mensen zijn er ook.  
IV Was u kwaad als collega's geld hadden afgepakt?  
CvdB Nou, echt kwaad, niet kwaad om dat ze hem gepakt hadden of wat dan ook, ja ik werd 

wel eens kwaad als ze dus met dergelijke praktijken hadden beziggehouden. Maar 
anders dan, nou dan zie je elkaar eens en dan zeg je ook ben je nou helemaal gek 
geworden eigenlijk. Maar daar blijft het bij, dan ga je weer verder. En dan denk je bij 
je zelf, nou ja hij moet zichzelf verdedigen, hij moet het maar uitzoeken.  

IV En wat zei zo iemand als u zei tegen een collega van, ben je nou helemaal gek 
geworden, wat zei zo iemand dan terug tegen u?  

 
00:13:01 
[image: 04:29:58.20] 
 
CvdB Ja kijk soms worden ze daar kwaad om, maar het kan ook dat ze zeiden, dat valt wel 

mee hoor zo zwaar was het niet. Dat heb je dan ook weer, een beetje lichter 
voorstellen.  

IV Kan u zich nog herinneren hoeveel geld zo'n jood dan gaf, was dat?  
CvdB Daar kan ik me helemaal niks van herinneren.  
IV Was dat een klein beetje, of was dat echt heel veel?  
CvdB Nou ja, ik denk dat de joden iets wilde bereiken, omkopen of zoiets om vrij te komen 

dat ze wel een flinke som geld beschikbaar hadden. Dacht ik, maar dat weet ik niet. Ik 
heb nooit gezien hoeveel zij in hun portemonnee hadden. Maar ja gezien het verleden 
van de joden, dan zou je denken ah die hebben wel een paar centen verdient in de 
goede jaren.  

 
00:14:03 
[image: 04:30:58.20] 
 
CvdB En dat was ook wel zo denk ik. Maar wij hebben nooit exact in zijn portemonnee 

gezien hoeveel dat erin zat.  
IV Want de joden hadden ook goede jaren gehad?  
CvdB Ja, dat waren zakenlui he. Zakenlui op allen gebied, als ze maar ergens licht in zaken 

en dan kochten ze en ging het door, en dan hadden ze altijd geluk ook nog. Dus dat, 
nou dat gebeurde vaak genoeg. Maar nee wij wisten nooit precies wat hij daarvoor 
gekregen zou hebben, dat weet ik niet.  

IV Dus joden hadden zakelijk geluk?  
CvdB Dat zit er kennelijk gewoon in, ze hadden een goede zaak. Maar heel vaak met 

(...?)ifuren , en slagers waren ook joden, maar goed hoeveel het bij hun in het laatje 
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kwam dat weet ik dus ook niet want, wij konden niet naar hem toe van wat heb je nou 
verdiend?  

 
00:15:00 
[image: 04:31:53.11] 
CvdB Dat is een beetje al te gek he, dat doe je niet. Dus zodoende weet ik niet hoeveel dat 

geweest kan zijn hoor, ik neem aan dat het wel de moeite waard was en anders dan 
doen ze het niet, anders zo slim zijn ze ook wel. Het moet wel een beetje helpen. Het 
waren echt op en top kooplui hoor die joden. Hetzij in goede of verkeerde zin maar dat 
hadden ze gewoon, maar nou dat was de mentaliteit van dat soort mensen.  

IV Werd het vaak geprobeerd?  
CvdB Nou kijk dat weet ik niet, ik ben nooit met hun samen op pad geweest. Dus ik zou niet 

durven zeggen wat ze daar dan mee verdiend hebben, ik neem aan dat het wel de 
moeite waar was. Maar nogmaals ik moet op de vlakte blijven, ik weet echt niet wat 
hij daarmee verdiend kan hebben. Dat is maar een gissen daar heb je niks aan.  

IV Anders komt de belasting er maar achteraan 
CvdB Ja nou die zitten er wel eens achteraan natuurlijk dat soort dingen, of ze het dan ook 

krijgen dat is de vraag dan.  
 
00:16:04 
[image: 04:32:54.17] 
 
IV Even kijken.  
 
(Onderbreking)  
 
IV Dus als een jood echt veel geld had, dan had hij nog wel eens kans om wat via 

Marechaussee eruit te komen?  
CvdB Ja, maar dan had ik om te beginnen natuurlijk zelf al een ruim hart moeten hebben, En 

de hand over zijn borst moeten strijken, voordat ik dat zou hebben gedaan. Want je 
begrijpt wel dat, die niet helemaal eerlijk is dan. En daar leende ik me ook niet zo 
gauw voor. Je moet met elkaar wel proberen eerlijke zaken te doen. 

 
00:17:02 
[image: 04:33:50.10] 
CvdB Dat deden de joden niet altijd. Ja en degene die Duitse vriendjes die daar mee bezig 

waren, die kon het nou ook niet zoveel schelen of die nou een of twee levens 
gebruikte. Want als zij de buit maar hadden. En dat remde natuurlijk ons handelen wel 
een beetje af, je kon niet altijd precies doen wat in je opkwam. Je moest altijd wel 
even denken ja komt dat wel helemaal goed. Is het allemaal wel eerlijk bij elkaar?  

IV Dat snap ik niet?  
CvdB Ik zeg dan ga je wel denken, ben je wel eerlijk bezig nou dan, is het wel eerlijk 

tegenover de mensen waar het om gaat. Knoei je nou niet teveel in een zaak waar je 
niks mee nodig hebt. Dat ging je dan bedenken bij jezelf voordat je zo'n 
onderhandeling aan zou pakken. Want als je het aanpakt, zit je natuurlijk meteen in 
een proces wat soms heel lang kan duren, maar dat proces komt wel.  

 
00:18:02 
[image: 04:34:48.05] 
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CvdB En hoe kom je daar uit dan? Nou ja, als het voor jou negatief uit valt, nou dan heb je 
wel dubbel pech gehad.  

IV In welk opzicht? 
CvdB Nou dan moet je wel rekenen dat je zelf enkele jaren de bak in gaat, of erger nog. 

Want de Duitsers die maken kortere metten.  
IV Als je geld aan had gepakt?  
CvdB Ja nou ja, om te beginnen kom hier met het geld, dat moeten wij hebben. Daar 

beginnen ze al mee.  
IV Het begon al met dat je het geld kwijt was.  
CvdB Ja als ze geld krijgen kunnen zij ook veel doen. Dus daarom blijf ik liever een beetje 

uit die kring vandaan, want dat is niet altijd oorbaar wat daar gebeurd. Nou dat zijn 
van die vreemde dingen, het zijn ook vreemde jongens die daar mee bezig zijn ook. 
Maar die hebben dan ook een bepaalde mentaliteit, ja waar wij in de regel niet mee 
kunnen werken.  

 
00:19:04 
[image: 04:35:47.16] 
IV Nee 
CvdB Ja nou dan zien ze op een andere manier het klaar te krijgen. Maar niet bij ons in ieder 

geval.  
IV U noemde, u noemde een klein crematorium in het kamp Westerbork. Wat was dat 

voor een crematorium?  
CvdB Nou, dat lag helemaal. Als ik hier zit waar lag het kamp weer? Waar is het kamp ik 

heb geen oriëntatiegevoel he.  
IV Die kant op (wijsvinger in beeld, wijzend naar links, voor kijker rechts)  
CvdB Oh die kant op. Nou aan die kant ligt ook de weg naar Hooghalen. En het 

crematorium, die naam die is veel te mooi want het is maar een hoopje brandhout. 
Maar die lag aan de buitenkant, je kon het van de weg af net zien, de verkeersweg.  

 
00:20:02 
[image: 04:36:48.11] 
CvdB En het smulde daar wel een beetje en dan zag je wel daar is er eentje verbrand. En daar 

hadden ze dus gewoon houtblok erop en die staken ze in brand en dat lijk wat er dan 
verbrand moest worden, die legden ze er boven. En zodoende werden daar lijken 
verbrand. Nou dat heeft dan de naam crematorium, maar die naam mag het eigenlijk 
niet eens hebben. Het is gewoon een brandstapeltje en daar kwam een lijk op te liggen.  

IV In een gebouwtje?  
CvdB Nee op dat hout gewoon buiten, gewoon buiten, was niet overdekt ook. Was gewoon 

een hoop hout die ze in brand staken en daar werd dat lijk opgelegd.  
IV Lijken van?  
CvdB Nou van gevangene die daar zaten. Die dus straf verdiend hadden, dat wil zeggen straf 

in de ogen van de Duitsers dan. Het was dan vervolgens geen straf die man had wat 
gedaan, want misschien een hele goede daad was, maar die werd gestraft door die 
Duitsers want dan ben je meteen een misdadiger.  

 
00:21:05 
[image: 04:37:43.19] 
IV Geeft u eens een voorbeeld van zo'n daad?  
CvdB Nou kijk misschien een handeling dat is al een bepaalde daad. Je mocht bijvoorbeeld 

geen vee slachten, zonder vergunning. Nou wanneer je dat wel deed, dan pleegde je 
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een misdrijf waarvoor je gestraft zou worden door het kamp in Veenhuizen. Dan 
gingen ze naar Veenhuizen en daar was een speciaal kamp alleen voor dat soort 
dingen. Nou als je daar geweest bent en je hebt op je strafblad staan, zoveel maanden 
Veenhuizen, nou dan moeten ze jou niet meer. Dan eh nee die man die moeten we niet 
hebben. Nou dat kwam er uit voort dus dat is dan gebeurd. Het crematorium dat is een 
veel te mooi woord,  

 
00:22:01 
[image: 04:38:37.06] 
CvdB het is gewoon een eigen gebouwd maakseltje, een hoopje brandhout met wat stenen 

eronder gelegd zo en daar binnenin smelt een kooltje vuur, een blokje hout en daar 
probeerden ze een vlammetje in te krijgen, om dat lijkt te verbranden. En dat deden ze 
daar ook.  

IV Dus het lijk van iemand die ongehoorzaam was geweest?  
CvdB Oh ja die heeft iets op zijn kerfstok wat die Duitsers heel erg vonden.  
IV Noemt u nog eens wat op, wat vonden de Duitsers heel erg?  
CvdB Ja, kijk dat weet ik dus weer niet want dat kan ik niet nagaan. De man in kwestie die ik 

heb zien verbranden, die ken ik persoonlijk ook niet. Maar ja die is daar neergelegd op 
dat vuurtje en die is in brand gevlogen met misschien wel benzine erbij of olie of weet 
ik het, om maar vuur te krijgen.  

 
00:23:00 
[image: 04:39:00.20] 
CvdB Die heeft in de ogen van sommigen een goede daad gedaan, maar hij is in de ogen van 

anderen een misdadiger. Veel misdrijven.  
IV Wat had hij dan gedaan? 
CvdB Huh? 
IV Wat had hij dan gedaan?  
CvdB Ja, dat is ook even een moeilijkheid, ik ben daar natuurlijk niet bij geweest. In de loop 

der jaren gaat daar zoveel overheen. Ik zou, ik weet niet hoeveel, ik zou niet durven 
zeggen hij heeft dat of dat gedaan. Ja misschien heb ik het wel geweten toen, we 
hebben er allemaal kennis van gekregen toen, maar nee ik zou het nou niet meer 
durven zeggen wat hij gedaan had. Het is in elk geval een misdrijf geweest. En een 
misdrijf in het wetboek, dat is een zwaar vergrijp, dat is een ergere daad dan dat je met 
de fiets zonder licht rijd.  

 
00:24:00 
[image: 04:40:31.17] 
CvdB Want dat is maar gewoon een overtreding.  
IV Dat was u werk buiten het kamp, het fietsen zonder licht,  
CvdB Nee, maar dat brandstapeltje lag in het kamp nog, een beetje aan de rand aan de 

buitenkant. Maar, nee ik zou daar geen (...?) durven noemen want, dat weet ik gewoon 
niet.  

IV Moest u wel eens als joden zich niet aan de regels hielden binnen het kamp, als joden 
CvdB Ja 
IV zich binnen het kamp, niet aan de regels hielden, wat moest u dan doen? 
CvdB Nou als ze zich niet aan de regels hielden, ja dan zouden wij volgens plicht moeten 

zeggen. Jongens dit ken zo niet, dit moet je beter doen. Een waarschuwing geven. 
Maar als een Duitser dat antwoord moest geven, die zei niet wat hij moest doen, maar 
die pakt zijn revolver gewoon.  
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00:25:00 
[image: 04:41:29.19] 
CvdB Zet die hier zo neer, dit plekje, dat plekje daar en dat was een keer trekken en hij was 

weg. (Wijst naar zijn slaap). Dat deden de Duitsers. Ja, hier of daar dat maakt niks uit, 
maar ik bedoel die zorgde dat er een kogel door zijn nek ging.  

IV Zag u dat gebeuren?  
CvdB Ja, dat is gebeurd.  
IV  Zag u dat?  
CvdB Ik heb het gezien. Niet speciaal dit geval, maar wel een ander geval, ongeveer een 

gelijk net zo iets. En dan is het meteen raak, niet half, nee helemaal raak. Ik heb een 
paar maanden geleden nog, een paar doodsgevallen meegemaakt, dat was een collega 
een beroepscommandant die werd betrapt door een patroon had gegeven aan een 
andere collega.  

 
00:26:07 
[image: 04:42:33.42] 
CvdB En die ander gebruikte die patroon voor onderduikers werk. Voor overvallen en dat 

soort dingen, had hij een(1) patroon nodig. Hij werd verraden. En de man in kwestie 
die werd verraden door iemand die Duits gezind was natuurlijk, anders doe je dat niet. 
En het gevolg was, dat enkele maanden later. Een razzia werd gehouden en daar 
kwamen meer criminelen aan het licht en die werden gepakt. En ook die adjudant die 
ik net bedoel, die een patroon had gegeven aan een ander, die werd aangemerkt als 
misdadiger, aan het licht gedaan. Want het was een hele fijne kerel was dat,  

 
00:27:00 
[image: 04:43:24.20] 
CvdB ik zei de fijnste groepscommandant die ik gehad heb bij de Marechaussee. Die werd 

naar een fusilladeplaats gebracht, waar een man of vijf, zes op een rij werden gezet. 
En die alle vijf of zes (maakt pistool beweging) een nekschot kregen. Nou dat zijn 
vreselijke dingen. Voor dingen dat eigenlijk niks te betekenen heeft, maar dat was de 
mentaliteit van de Duitsers.  

IV Stond u daarbij?  
CvdB Op korte afstand ja.  
IV Zag u het, of hoorde u het?  
CvdB Ja ik zag het en ik wist wat zou gaan gebeuren. Maar dat zijn vreselijke dingen die 

heel ingrijpend zijn bij iemand. Maar ja,  
 
(Onderbreking) 
 
IV Kon u wel eens iemand van de lijst halen?  
CvdB Oh jawel, dat is wel eens een keer gebeurd dat ik er een afkreeg.  
 
00:28:01 
[image: 04:44:23.03] 
IV Van de lijst?  
CvdB Ja. Daar was wel heel veel moeite voor nodig hoor, want dat doen ze zomaar niet.  
IV Wat zei u dan?  
CvdB Nou ja, ik had dan een hele goede kandidaat, die heel goed werk deed. Die was 

eigenlijk een soort verpleger, nou zeg die moet je laten zitten die doet heel mooie werk 

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. 



73 
 

voor de patiënten hier. Anders zit je er zelf straks mee. Maar goed dat hebben ze toen 
een keer gedaan. Nou ja ik denk nou een (1) heb ik weer gered. Maar daar kon ik geen 
lopende band werk van maken, dat wilde ze weer niet. Dan zeggen ze ja nu een keer 
gedaan dat ken niet iedere keer. Dus dan sta je toch weer.  

IV Heeft u wel eens, nog een vraag, heeft u wel eens als een trein terugkwam uit het 
oosten, waren die treinen dan schoon of lag er dan nog iets in, of kwam er nooit iets 
terug?  

 
00:29:01 
[image: 04:45:20.22] 
CvdB Ik kon er niet bij komen bij die treinen. Ik heb ze wel eens terug zien komen, maar of 

ze nou vuil of schoon waren dat heb ik niet kunnen zien. Dan had ik in de trein moeten 
gaan en dat kon ik niet doen dus, maar hij zou vast niet schoon geweest zijn denk ik. 
Want als je nagaat hoe die mensen daar gelegen hebben, ja, ik weet niet hoeveel 
dagen, nou dan zeg ik dan hoef ik niet meer in die trein. Dan weet je wel genoeg. Zo 
was dat, verder ja ik ben daar verder ook niet bij geweest. Maar die zal wel een grote 
schoonmaak beurt hebben gehad dacht ik, denk ik. Anders dan, ook een ander zou er 
niet zo ingewild hebben. Dat doe je in een gewone trein nog, dan kijk je en maak je 
even schoon voordat je gaat zitten met je zakdoek (lacht) maar ik denk dat hier wel het 
een en ander lag op te ruimen, wat wel weg moest.  

 
00:30:02 
[image: 04:46:19.00] 
CvdB Maar goed dat heb ik niet gezien, dus ik kan er niet over praten.  

(Schudden elkaar de hand) 
CvdB Ik hoop dat, dat genoeg was. En ik zou zeggen succes met onze loopbaan. Nou dus dat 

was het? Hoe laat hebben we het nou? (kijkt op horloge) Vijf uur bijna. Dan, dan 
hebben we een mooie tijd vol gemaakt.  

IV Het was ook een lange oorlog.  
CvdB Ja nou, nou goed eh een uur tijd is eigenlijk zo voorbij he. Vooral als je er niet aan 

denkt. Maar ik kan wel zeggen ik vond het toch wel weer fijn, ook een beetje een 
opluchting eigenlijk nog weer, dat ik dit verhaal hier nog eens met jullie mocht 
hebben, ja er zijn gelukkig aan mijn kant niet zoveel grote gebeurtenissen gebeurd.  

 
00:31:01 
[image: 04:47:16.04] 
CvdB (Hoest). Dat doden of gewonden, ik ben wat dat betreft in de oorlog heel goed door 

heen gekomen, dat is ook puur geluk natuurlijk. Ben bewaard gebleven. Als je dus 
gelovig bent, dan weet je wat dat bekend. En dan zeg ik ja, ik heb dus meerdere malen, 
ik heb het ook al genoemd geloof ik, wel tien keer voor de loop van een Duits geweer 
gestaan. Dat die man zei handen om hoog. Nou dat deed ik niet, en hij schoot nog een 
keer op me en hij schoot net mis. Schot kwam net zo in het deurkozijn vlak naast me.  
 

IV In mei '40?  
CvdB Huh?  
IV Bij de Duitse aanval?  
IV Ja, de laatste tijd pas he. Maar goed die dingen die maak je van nabij mee, als ik thuis 

zou zijn, ja ik ben nou wel thuis, had ik nog zo'n stuk metaal kunnen laten zien.  
 
00:32:08 
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[image: 04:48:19.23] 
CvdB Met alle mogelijke scherpe hoekjes en kantje eraan. Scherp. Die kwam zo naast me 

neer in het gras waar ik zo gebukt lag (maakt arm gebaren) bij de Grebbenberg. Viel 
zo neer, oh die was voor mij bedoeld. Ik pak hem laat hem meteen weer vallen want 
hij was gloeiend heet. Dat was een stuk uit een projectiel. Een stuk van een 
brisantgranaat. Dus dat zijn hele zware brokken ijzer en die barsten uit elkaar als ze bij 
het doel zijn. Nou daar had ik zo'n (maakt handgebaar) stuk van dat lag naast me, dan 
denk je wel tjonge jonge er was er wel een dichtbij he.  

IV We kunnen stellen dat u de oorlog goed bent doorgekomen?  
CvdB Ja. Ik ben alle dagen er dankbaar voor dat ik, nou ja een beetje geluk heb gehad. Je 

hebt natuurlijk wel bepaalde handelingen moeten verrichten. Maar het is altijd 
gelukkig ten voordele aan mijn kant uitgevallen.  

 
00:33:02 
[image: 04:49:12.10] 
CvdB Ze hebben mij net niet kunnen raken. Wel rakelings langs, scheren kunnen scheren. En 

dan vervolgens ketst een kogel af ergens de andere kant op. Nou dat noem ik dan 
geluk hebben.  

IV U heeft zelfs Westerbork overleefd.  
CvdB Ja, zelfs Westerbork overleeft ja. Nou ik heb dit graag gedaan, niet voor mijzelf ik 

hoef er helemaal geen eer voor te hebben. Maar ik heb de joden ermee willen helpen 
en ik weet dat die er dankbaar voor zullen zijn, want daar heb ik ook bewijzen van, die 
vonden het toch wel mooi dat ik er toen was bij hun. Nou ja dan denk ik toch nog wat 
goeds gedaan. Maar het is wel eens spannend geweest en dan denk je hoe kom ik daar 
door? Hoe kom ik er levend uit?  

 
00:34:00 
[image: 04:50:07.21] 
CvdB En dat lijkt me zo erg al die mensen die in de gaskamer gestopt zijn. De deur die gaat 

achter hun dicht en alle gaatjes die zijn dichtgestopt. En die uitlaat van die auto die 
pompt maar door. En de een en de ander die valt dan dood neer. Nou dat lijkt me iets 
vreselijks, dat ze dat mee moeten maken.  

IV Is er na de oorlog nog wel eens een jood bij u geweest?  
CvdB Jawel, ik heb nog wel bekende joden getroffen die ik ja die wel even bij mij 

langskwamen. Je weet het niet he, zij weten niet waar ik woon. Ik had ook nog wel 
graag, met bepaalde joden contact willen hebben, maar ik ben wel eens opzoek 
geweest in Amsterdam. Daar hebben ze zo'n stapel met van die dikke boekwerken 
waar dat allemaal in staat.  

 
00:35:00 
[image: 04:51:05.15] 
CvdB Maar ja. Je vindt nooit de goede naam he. Het is moeilijk om die terug te vinden. Dan 

op den duur dan zeg je nou dan geef je de moet op. Maar ik heb nog in Amsterdam 
verschillende keren zitten neuzen in de archieven in die dikke boeken waar alle namen 
in staan. Ik kan nooit de naam vinden die ik hebben wil. Nou ja op den duur dan denk 
je van,  

IV Welke namen zocht u?  
CvdB Nou ik heb bijvoorbeeld de 'Levi' wat een heel bekende naam is he onder de joden. En 

eh ja daar had ik veel contact mee en ook prettige contacten. En dat ja goed die is ook 
uit mijn gezicht verdwenen. Die moest ook op transport op een goede dag. En die heb 
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ik ook niet tegen kunnen houden, ja ik heb hem later ook niet terug kunnen vinden dus 
die is in de grote massa opgegaan. En zo zijn er natuurlijk veel meer die onbekend 
blijven een leven lang.  

 
00:36:02 
[image: 04:52:04.21] 
IV En u had Levi nog wel even willen spreken?  
CvdB Ja. Nou ja ik heb dus de dankbaarheid dat ik er dus zonder kleerscheuren 

doorgekomen ben. Ik zat in Leersum op het laatste nog, bij het kazerne Leersum daar 
hadden we een stelling. En daar hadden we onze motoren onze zijspannen die stonden 
buiten op de oprijlaan en we worden 's morgens heel vroeg wakker. We hadden al een 
paar dagen niet meer geslapen. En ik kom buiten en ik hoor in eens een schot. En ik 
keek en al onze motoren al weg, de Duitsers hadden onze motoren al bij voorbaat 
gegapt. Dat wij niet weg konden komen zo gauw, daarom hadden ze onze motoren 
gepakt.  

 
00:37:00 
[image: 04:53:00.14] 
CvdB Ja dat is misgelopen en ja dan had je daar dat gevecht bij Leersum. En nou ja goed, 

mijn  commandant, wij lagen met z'n drieën naast elkaar en mijn commandant in het 
midden, (...?) een beetje een aparte naam. Vrielanderheinder nou dat was zijn naam 
zijn officiële naam.  

IV Was er niemand die zei het is oorlog kom op zet je motor op slot? 
CvdB Nee daar had je geen tijd voor , je kwam net om (...?). Maar die, dat speelde zich af bij 

Leersum dat was 's avonds, of ’s morgens vroeg eigenlijk. Dat onze motoren, ja ik zag 
wel die waren half uitgekleed al en toen gingen we (...?) en toen schoten ze al op mij. 
En toen de commandant die naast me lag, die had een schot door zijn helm heen.  

 
00:38:01 
[image: 04:53:59.09] 
CvdB Die was direct dood. En van de andere kant lag een soldaat, die kreeg een schot door 

zijn buik. Dus die kromp in elkaar van pijn in de buik. En die is gaan strompelen en 
die is op zoek gegaan of hij een ambulance kon vinden. Nou ik weet niet of het hem 
gelukt is, ik heb hem dus niet meer terug gezien. Maar ik neem aan dat hij er wel een 
ambulance post heeft gevonden die hem kan verbinden. Hij kon nog wel een beetje 
lopen maar hij had pijn aan zijn buik natuurlijk.  

IV Van die kogel?  
CvdB Ja die zat erin nog. Maar ik heb later nooit meer van hem gehoord dus, het kan ook 

zijn dat hij definitief gesneuveld is daar. Maar dat heb ik niet meer waar kunnen 
maken, dat weet ik niet. Nou ja dat zijn van die dingen die blijven je heel lang bij, met 
de dodenherdenking 4 mei dan denk je daar toch vaak aan terug. En dan zie je het 
allemaal nog eens gebeuren voor je.  

 
00:39:00 
[image: 04:54:56.03] 
CvdB Dan zie je, zo lag ik en zo ging het. En nog een schot dat voor mij bedoeld was komt 

precies in de deur`(...?) vlakbij de muur van de deur, de houtsplinters vlogen om mijn 
oren heen. Maar dat was ook weer net mis. Dus dat zijn allemaal geluksfactoren. En 
dat heb ik getroffen. Daarom ben ik hier nou nog anders was ik hier niet meer 
geweest.  
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IV Een beetje geluk moet je hebben.  
CvdB Ja. Dat is ook zo. Ze zeggen wel eens `zonder geluk vaart niemand wel tis wel mooi 

meegenomen als je het hebt in sommige situaties tenminste. Dan wens je maar, oh als 
je nou maar mis schiet he. Nou hij heeft mis geschoten. Dus ik ben daar dankbaar voor 
geworden.  

IV Het is, u weet wanneer de doden herdenking is he?  
CvdB Dat is 4 mei he? Dan komen die dingen toch weer even boven he.  
 
00:40:06 
[image: 04:55:58.23] 
IV Vandaag. 
CvdB Oh het is vandaag, och tuurlijk het is nou 4 mei hè. Nou ja ik ben in een andere 

omgeving natuurlijk maar thuis in Bedum daar hebben we dodenherdenking andere 
plaatsen ook natuurlijk wel, vorig jaar in Bedum komt er ook een toespraak en daar 
heb ik ook toen een toespraak gehouden. Ze vroegen mij of ik eens wat wilde vertellen 
over mijn belevenissen in de oorlog. Ik zeg dat is goed dat wil ik wel doen. Dus toen 
heb ik daar ook een verhaaltje gehouden. Hoe gevaarlijk het is om een beetje oorlogje 
te spelen, want dan kan er van alles gebeuren. Nou goed ik heb daar ook weer, een 
hoop mensen wakker geschud en dan sta je er versteld van hoe de belangstelling bij de 
jeugd nog weer is.  

 
00:41:00 
[image: 04:56:50.15] 
CvdB Je kunt dan die is vaak onverschillig, maar daar zijn toch goede bij die als je over die 

dingen gaat praten, die gaan even rechtop zitten, want dat willen ze goed horen.  
IV Het is ook niet vaak dat je met mensen kunt spreken die veel meegemaakt hebben in 

de oorlog.  
CvdB Nee die zijn er niet veel. Kijk 
 
 
00:41:21 
[image: 04:57:11.17] 
 
 
EINDE BAND 
 

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. 




