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Adriaan van As werd geboren op 16 april 1919 in Nederlands-Indie. Hij was vanaf het begin 
tot het eind werkzaam en woonachtig in het kamp, waar hij werkte voor het 
distributiekantoor. Vanuit die positie wist hij vele Joden van de transportlijsten te krijgen. 
Tevens hielp hij Joden uit het kamp te ontsnappen en was hij lid van het verzet. Hij spreekt 
uitvoerig over zowel Dischner als Gemmeker. Ook de bewaking van de Grüne Polizei, de 
Ordnungdienst en de marechaussee komen uitvoerig ter sprake. Hij was tevens getuige van 
veel transporten richting het oosten en schetst een goed beeld van het kamp. Hij heeft de 
bevrijding van het kamp voorbereid en nam de leiding van het kamp over nadat Gemmeker 
het kamp had verlaten. Daarnaast komen in dit interview nog tal van onderwerpen en 
anekdotes aan bod aangaande het kampleven in Westerbork en daarbuiten.  
 
 

File 1 
 
 
[01:] 00:36:04 – [01:] 09:18:07 
00:00 – 09:59 
 
Adriaan van As vertelt over zijn jeugd in Nederlands-Indie; vertelt over de rol van zijn vader 
als leraar in Nederlands-Indie; vertelt dat hij in 1937 naar Nederland kwam om te studeren 
aan de Zeevaartschool in Delfzijl; vertelt over zijn komst naar Nederland; verhaalt over de 
verschillen tussen Nederland en Nederlands-Indie; geeft aan dat met name het ruimtegebrek 
hem opviel; vertelt dat hij met Indische jongens op een internaat zat tot 1937; vertelt over de 
Nederlandse mentaliteit en de sociale verhoudingen in Nederland in vergelijking met het 
buitenland; vertelt over de mentaliteit van de Groningers. 
 
[01:] 09:18:08 – [01:] 18:55:11 
10:00 – 20:00 
 
Adriaan van As gaat in op de bekrompenheid die hij signaleerde bij veel Nederlanders; vertelt 
over de rol van religie in Nederlands-Indie; geeft aan dat hij in Nederlands-Indie geen Joden 
kende; vertelt over zijn orthodox christelijke opvoeding en geeft aan welke invloed dit had op 
zijn kijk op de mens; vertelt over de gesloten Indische gemeenschap waarin hij leefde; 
beschrijft het begin van de oorlog in Delfzijl; legt uit dat jongens uit Nederlands-Indie niet 
meer terug konden vanwege de oorlog; geeft aan dat er geen protest was op de bezetting en 
geeft aan dat er gelaten gereageerd werd; vertelt over de vernietiging van Rotterdam als 
gevolg van het Duitse bombardement; vertelt over de gevechten elders in het land.  
 
[01:] 18:55:12 – [01:] 28:30:16 
20:01 – 29:59 
 
Adriaan legt uit dat er op school niets meer te doen was aangezien de examens werden 
uitgesteld; verklaart waarom hij in de zomer van 1940 enkele maanden onderdook; vertelt 
over de arrestaties van Duitsers en NSB’ers in Nederlands-Indie; geeft aan dat hij op 3 
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september1942 naar Westerbork vertrok; vertelt over zijn werk in Rotterdam bij de 
distributie; geeft aan hoe de Duitsers de Nederlandse bevolking aanvankelijk geruststelde en 
haalt hierbij de toespraak van Seyss-Inquart aan; vertelt hoe de Jodenvervolging in het 
tweede jaar van de bezetting toenam; verklaart zijn toenemende interesse in het Jodendom 
aan de hand van zijn geloof; geeft aan dat het niet-Joodse deel van de bevolking laks was 
toen de Jodenster werd ingevoerd; vertelt over de toenemende Nazi-propaganda en noemt 
Max Blokzijl; vertelt over het eerste ondergrondse verzetswerk, genaamd de Geuzen; 
beschrijft de houding van niet-Joodse omstanders als apathisch.; beschrijft de 
verontwaardiging over de vlucht van de koningin naar Engeland. 
 
[01:] 28:30:17 – [01:] 38:10:09 
30:00 – 40:03 
 
Adriaan van As beschrijft de aanvankelijke positieve reacties van niet-Joodse Nederlandse op 
de dragers van de Jodenster; vertelt over zijn werk voor de voedseldistributie; vertelt hoe hij 
omging met een verklaring waarin men moest aangeven of men al dan niet van Joodse 
afkomst was; heeft het over de rol van de katholieke en protestantse kerk inzake de 
Jodenvervolging; vertelt over kardinaal De Jong die zich openlijke uitte tegen de Duitse 
bezetter; vertelt dat als reactie op dit verzet katholieke Joden gedeporteerd werden; legt uit 
welke rol kamp Westerbork voor de oorlog had en vertelt over de geschiedenis; vertelt dat het 
kamp aan het begin van de Duitse bezetting bijna leeg was; legt uit hoe hij bij het kamp 
betrokken raakte; vertelt over de voorzieningen in kamp Westerbork in 1940; geeft aan dat hij 
nieuwsgierig was naar de Joden en daarom voor de functie als assistent van de 
kampcommandant koos; vertelt dat hij aanvankelijk het kamp niet mocht verlaten; geeft aan 
dat hij getrouwd was. 
 
[01:] 38:10:10 – [01:] 47:45:04 
40:04 – 50:02 
 
Adriaan van As beschrijft uitvoerig hoe het kamp eruit zag; geeft aan dat het keurig ingericht 
was; vertelt dat de Nederlanders tot juni 1942 het gezag in het kamp hadden; vertelt dat hij 
plaatsvervangend leider van het distributiekantoor werd; vertelt over de chaos in Assen waar 
de Nederlandse politie Joden bewaakten op weg naar Westerbork; vertelt dat hier nauwelijks 
Duitse soldaten bij aanwezig waren; vertelt over de eerste aankomsten van treinen vol Joden 
in Hooghalen en de weg die ze moesten lopen naar het kamp; vertelt dat de eerste bewoners 
van het kamp vaak vrouwen en kinderen waren aangezien de Joodse mannen in werkkampen 
voor de Heidemaatschappij tewerk werden gesteld; vertelt waarom alcoholist Dischner 
vervangen werd door Gemmeker als kampcommandant; beschrijft Gemmeker als een humane 
kampcommandant;  
 
[01:] 47:45:05 – [01:] 57:19:04 
50:03 – 01:00:00 
 
Adriaan van As vertelt over onderlinge ruzies op kantoor door de komst van de heer Mos; 
verklaart waarom het voor Joden belangrijk was werk te hebben in Westerbork; vertelt dat hij 
dertig werknemers kon beschermen tegen deportatie naar het oosten met een Sperre; vertelt 
over het vertrek van Mos en het leiderschap van het distributiekantoor dat hij daardoor kreeg; 
vertelt over zijn werkzaamheden als hoofd van het distributiekantoor; vertelt over de Hashara 
groep die een boerderij hadden in het kamp;legt uit dat hij vanwege zijn betrekking bij het 
Centraal Distributie Kantoor in Den Haag hij niet ontslagen kon worden in Westerbork en 
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ook niet verplicht kon worden zich aan te melden bij de SD, zoals voor andere Nederlanders 
gold; geeft aan dat hij gezien zijn positie een zekere macht had; vertelt over hard optreden 
van de Nederlandse bewaking tegen Joodse vrouwen en kinderen; noemt een transport vanuit 
Ellecom wat een opleidingscentrum voor de SS was. 
 
[01:] 57:19:05 – [02:] 01:57:11 
01:00:01 – 01:04:50 
 
Adriaan van As beschrijft hoe vreselijk deze mensen er aan toe waren; geeft aan dat ze 
uitgehongerd waren en eerst te eten kregen voordat ze geregistreerd werden; vertelt dat hij 
mee wilde op een transport naar Auschwitz omdat hij wilde weten wat er met de Joden 
gebeurde; geeft aan dat de Duitsers de moord op de Joden heel goed geheim hebben 
gehouden; geeft aan hoe hij via briefjes probeerde meer te weten te komen omtrent het lot 
van de Joden; vertelt dat hij pas drie weken na de bevrijding hoorde over de gaskamers.  
 
 

File 2 
 
 
[03:] 00:16:09 – [03:] 09:23:12 
00:00 – 10:00 
 
Adriaan vertelt opnieuw over het eerste inkomende transport dat hij zag, waarbij de bagage 
langs de weg lag; vertelt over het werk van de vliegende collonne van Westerbork; vertelt 
over de verschillende winkels en industrieën die binnen kamp Westerbork lagen; vertelt over 
de Orndnungsdienst die onder leiding van Arthur Pisk stond; geeft aan dat de organisatie 
binnen het kamp door de Joden zelf werd geregeld; vertelt over de werkzaamheden van 
Schlesinger als hoofd dienstleider en Spanier die de leiding had over het ziekenhuis; geeft aan 
dat oorspronkelijke bewoners van het kamp Duitse Joden waren; vertelt dat de Nazi’s 
aangaven dat de Joden in het oosten gingen werken voor de Arbeitseinsatz; vertelt over het 
bordje Auschwitz op de treinen; vertelt dat de Nazi’s Nederland in een klap judenrein wilden 
maken; geeft zijn verbazing weer over het feit dat het kamp op 3 oktober 1942 opeens vol zat 
met weggevoerde Joden.  
 
[03:] 09:23:13 – [03:] 18:59:04 
10:01 – 19:59 
 
Adriaan van As beschrijft de binnenkomst van circa 16.000 Joden in Westerbork op 3 
oktober 1942; vertelt dat er direct daarna een grote groep van circa 4.000 werd 
getransporteerd naar het oosten; geeft aan dat Joden echt geloofden dat ze in het oosten 
moesten werken; vertelt dat sommige Joden zelfs optimistisch waren; geeft weer welke 
twijfel er bestond omtrent het transport van baby’s en bejaarden; vertelt over het misleidend 
rapport van het Rode Kruis wat geschreven was over Auschwitz in september 1944; vertelt 
dat de transporten werden begeleid door de Grune Polizei; vertelt over gesprekjes die hij met 
enkele van hen had om te achterhalen wat er in Auschwitz gebeurde; geeft aan dat er veel 
geruchten circuleerden; herinnert zich niet dat het woord ‘gaskamer’ ooit gevallen is in 
Westerbork; vertelt dat de geallieerden wisten wat er in Auschwitz gebeurde; vraagt zich af 
of ze misschien uit onverschilligheid deze informatie niet verspreid hebben; vertelt over de 
landelijke organisatie van de Jodenvervolging. 
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[03:] 18:59:05 – [03:] 28:34:23 
20:00 – 29:59 
 
Adriaan van As vertelt over de verschillende lijsten waarmee Joden aanvankelijk vrijgesteld 
konden worden van transport; vertelt dat de kampbewoners die er al lang in het kamp zaten 
niet op transport werden gesteld; vertelt over de machtsposities van Spanier en Schlesinger; 
vertelt dat Schlesinger aangereden werd door Gemmeker op de fiets waardoor hij zijn been 
brak; vertelt over de rol van Ottenstein die als Antragsteller moest bepalen of mensen al dan 
niet op transport werden gesteld; spreekt positief over Ottenstein; legt uit hoe hij Joodse 
gevangenen hielp om uit het kamp te ontsnappen; vertelt dat Gemmeker het niet vertrouwde 
waardoor het kantoor van Van As naar het kamp zelf werd verplaatst; verklaart dat hij 
persoonskaart uit de kaartenbak stal zodat deze Joden niet op transport gesteld konden 
worden; verklaart waarom het later moeilijker werd; vertelt hoe hij hoorde over de personen 
wiens kaart hij uit de kaartenbak stal.  
 
[03:] 28:34:24 – [03:] 38:11:06 
30:00 – 39:59 
 

Adriaan van As geeft aan dat hij geen namen wilde weten; vertelt over de opdrachten die hij 
kreeg van de Engelsen of de van de Nederlandse regering om de kaarten van professor 
Meijers en dokter Querido te verscheuren; vertelt over protesten van de universiteiten en in 
het bijzonder van professor Cleveringa; vertelt dat professor Meijers op de Barneveld lijst 
kwam te staan; vertelt over zijn contacten met Londen via professor Oranje; geeft aan dat 
boodschappen doorgegeven werden op vodjes papier; vertelt over de opzet van de illegaliteit; 
vertelt over de opdracht die Meijers kreeg vanuit Londen om een Nederlands Burgerlijk 
Wetboek; vertelt dat Meijers de mogelijkheid kreeg om onder te duiken maar dit weigerde; 
vertelt over het transport van Meijers en Querido naar Theresienstad wat beiden overleefden; 
geeft een naoorlogs gesprek weer met Meijers waarin deze uitlegde waarom hij geweigerd 
had onder te duiken; vertelt dat naastenliefde hierin een rol speelde voor de professor; vindt 
het zelf een typisch ‘Joods’ antwoord; vertelt dat hij verzoeken om hulp vanuit verschillende 
kanten kreeg;  
 
[03:] 38:11:07 – [03:] 50:00:59 
40:00 – 50:00 
 
Adriaan van As vertelt dat hij vanuit Londen bericht had gekregen om Westerbork na de 
bevrijding over te nemen; vertelt over een gesprek in 1949 met iemand uit de voormalige 
verzetsgroep het Parool; geeft aan dat hij de opdracht kreeg om voor bepaalde mensen het 
transport zoveel mogelijk te saboteren; vertelt dat families zich vaak vrijwillig bij een 
familielid voegden die al op de transportlijst stond; geeft aan dat Gemmeker zich als een 
ambtenaar gedroeg en in zijn ogen slechts regels uitvoerde; vertelt over de strafbarak waar 
opgepakte Joodse onderduikers in terecht kwamen; denkt dat de Nazi’s de transportlijsten 
niet goed controleerden; geeft aan dat hij niet ingesteld was op de bestialiteit van de Duitsers; 
vertelt over een Joodse man wiens stembanden weggenomen en ondanks dit toch kon 
spreken; vertelt over de wijze waarop Gemmeker met deze man omging en hem door het land 
stuurde als hoopvol bewijs voor anderen; vertel over een baby in Westerbork die werd 
verzorgd in een couveuse; vertelt over de rol van het ziekenhuis in Westerbork; geeft aan dat 
er in Westerbork humaan werd opgetreden; legt uit dat het hierdoor lastig was in te denken 
dat het in oosten zo vreselijk was.  
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[03:] 50:01:00 – [03:] 57:22:59 
50:01 – 59:59 
 

Adriaan van As vertelt over de zorg die deze baby kreeg; beschrijft de tegenstelling 
aangezien de baby na twee maanden op transport werd gesteld; vertelt over de gesprekken die 
hij had met Schlesinger over wat er gebeurde in het oosten; vertelt over de verschillende 
kampnamen die circuleerden; geeft aan dat hij niks wist; vertelt over gesprekken die hij met 
de opperrabbijn De Vries uit Haarlem; vertelt dat hij sprak over het lijden van het Joodse 
volk; spreekt zijn bewondering uit voor het feit dat de Joden het heel ‘heldhaftig’ hebben 
gedragen tijdens en ook na de oorlog; verklaart dat hij het Joodse volk als uitverkoren volk 
ziet, aangezien geen ander volk in staat zou zijn geweest de verschrikkingen gedurende de 
Holocaust te dragen; vertelt dat hij Gemmeker vermeed; vertelt over het kantoortje in 
Westerbork waar de burgerlijke stand gevestigd was; vertelt over de ondeduik van de 
gemeentelijke ambtenaar die over dit kantoor ging; vertelt over zijn gesprek met Gemmeker 
over diens besluit het kantoor te sluiten.  
 
[03:] 57:23:00 – [04:] 04:45:11 
01:00:00 – 01:07:41 
 
Adriaan van As vertelt waarom hij de controle wilde over dit kantoor; vertelt dat hij 
ambtenaar van de burgerlijke stand werd waardoor hij de macht kreeg over de 
persoonsgegevens in het kantoor; vertelt dat deze gegevens van de gedeporteerden na de 
oorlog van groot belang waren voor het Rode Kruis; vertelt dat hij bedreigd werd in het kamp 
door een naaste medewerker van Gemmeker omdat deze zijn verzetsactiviteiten door had; 
geeft aan dat ze hun vermoedens niet konden bewijzen.  
 
 

File 3 
 

 
[05:] 00:16:17 – [05:] 09:22:02 
00:00 – 09:59 
 
Adriaan van As vertelt over de transporten op 4 en 5 oktober 1942 van en naar Westerbork; 
vertelt dat er per trein een bepaald aantal Joden gehaald moesten worden; beschrijft een geval 
waarbij vrouwen en kinderen herenigd zouden worden met hun man en vader, maar 
vervolgens direct op transport naar het oosten werden gesteld; beschrijft de reactie van de 
mannen aan de andere kant van het hek; vertelt dat sommigen achter de trein aan renden en 
zo alsnog mee gingen naar het oosten; vertelt over de betrokkenheid hierin van de dronken 
Dischner; geeft aan dat Dischner te beestachtig was voor Nederland waarna Gemmeker 
commandant werd; vertelt over de bewaking door de marechaussee; gaat in op het gedrag van 
sommige mensen in het kamp; geeft aan dat er eveneens marechaussees waren die zich slecht 
gedroegen; beschrijft hier een voorbeeld van aan de hand van het vertrek van een van zijn 
eigen medewerkers, Hijmans; geeft aan dat hij als gevolg hiervan op het matje werd geroepen 
bij Gemmeker; vertelt dat het met een sisser afliep.  
 
[05:] 09:22:03 – [05:] 19:02:18 
10:00 – 20:04 
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Adriaan van As vertelt over wachtmeester De Jong, die fout was; geeft aan dat hij een iemand 
bij de marechaussee vertrouwde, maar de rest niet; vertelt dat de marechausse altijd aanwezig 
was bij de vertrekkende transporten; vertelt dat hij aan de spoorlijn woonde; vertelt dat hij 
elke week voor vertrek de transportlijst kreeg; geeft aan dat hij vertrokken Joden langer op de 
inwonerslijst van Westerbork liet staan zodat er voldoende voedsel was; herinnert zich geen 
Joden die zich verzetten tegen transport naar het oosten; vertelt over een jongen die door 
Gemmeker terug in de trein werd gestuurd; vertelt hoe hij een medewerker, Heino, uit de 
trein kon redden, maar zijn familie niet; legt uit hoe hij deze Joodse jongen lange tijd in 
Westerbork kon houden; vertelt waarom deze jongen toch naar Polen wilde; vertelt dat Heino 
uit de trein nog twee kaarten voor hen uit het raam heeft gegooid; geeft aan dat Heino 
uiteindelijk via Theresienstadt in Auschwitz terecht kwam en daar vergast werd [raakt 
emotioneel]. 
 
[05:] 19:02:19 – [05:] 28:37:01 
20:05 – 30:02 
 
Adriaan van As geeft aan dat deze jongen ben hem en zijn vrij erg geliefd was; vertelt dat 
sommige leden van de Ordnungsdienst zich misdroegen tegen die Joden die op transport 
werden gesteld; vertelt over de wijze waarop de Joden vervoerd werden; vertelt dat de Grune 
Polizei op de trein als bewaking fungeerde; vertelt dat transporten zes weken stil kwamen te 
liggen als gevolg van een tyfus epidemie; vertelt dat Spanier op de St.Louis had gezeten; 
geeft aan dat hij veel met Spanier sprak; vertelt dat vrouwen die meer dan vierenhalve maand 
in verwachting waren niet op transport mochten; geeft aan dat Spanier hiermee knoeide; 
vertelt over de moeizame relatie tussen Nederlandse en Duitse Joden; vertelt over de 
machtspositie die Duitse Joden in het kamp hadden.  
 
[05:] 28:37:02 – [05:] 38:10:20 
30:03 – 40:00 
 
Adriaan van As beschrijft de binnenkomst van Joden die net arriveerden in het kamp; vertelt 
over verschillende barakken voor gedoopte en Barneveld Joden; vertelt over gevangenen die 
in de strafbarak terecht kwamen; noemt de auteur Philip Mechanicus die aanvankelijk ook als 
strafgeval het kamp binnenkwam; vertelt over de invloed van Schlesinger; geeft aan dat hij 
via Pisk, van de Ordnungsdienst, de meeste mensen kon redden van transport; vertelt over 
een beslissing die hij moest nemen tussen twee schoonzusjes, Hannie en Niemie Gudema; 
vertelt dat er één van werk moest wisselen in het kamp; geeft aan dat hij achteraf gezien de 
juiste beslissing heeft genomen; vertelt dat Gemmeker trots was op het ziekenhuis in het 
kamp; vertelt over de invloed die Spanier had op Gemmeker; vertelt over het 
Lagerwarenhaus en de Lagerkantine in het kamp; geeft aan dat er zelfs een terras was waar 
men koffie kon drinken.  
 

[05:] 38:10:21 – [05:] 47:46:18 
40:01 – 50:00 
 
Adriaan van As vertelt dat er in de begindagen van het kamp een vertegenwoordiger 
aanwezig was van de Lippmann&Rosenthal bank; vertelt hoe gevangenen hun bezittingen 
moesten overdragen aan de bank; geeft aan dat er geen verzet was, aangezien dit het alleen 
maar erger zou maken; geeft aan dat gevangenen bang waren vanwege dreigementen; vertelt 
over de bouw van het crematorium eind maart 1943; geeft aan dat een Duitse architect, 
genaamd Winne, het ontworpen had; vertelt dat hij op 1 juli 1944 een huis kreeg net buiten 
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het kamp; geeft aan dat het crematorium buiten het kamp lag; vertelt dat Winne eveneens een 
casino ontworpen had voor de SS; geeft aan dat er een foto bestaat waarop Winne te zien is 
met onder meer Gemmeker en Aus der Funten; geeft aan dat Winne eveneens de crematoria 
in Auschwitz ontworpen had; geeft aan dat hij deze informatie van anderen hoorde; verklaart 
waarom hij niks aan Winne vroeg.  
 
[05:] 47:46:19 – [05:] 57:22:06 
50:01 – 59:59 
 
Adriaan van As verklaart dat mensen niet via het crematorium konden ontsnappen; vertelt 
over de onrust die de naderende transporten van 3 en 4 september 1944 in het kamp bracht; 
vertelt over de mislukte ontsnapping van vier gevangenen; vertelt over de executie van deze 
mannen door Nederlandse SS’ers nabij het crematorium; vertelt dat een man de executie 
overleefde; vertelt over het bevel dat Gemmeker Spanier gaf om deze man een gifspuit te 
geven; vertelt over de weigering van Spanier en ook dokter Speijer; geeft aan dat er 
uiteindelijk een verdovingsspuitje gegeven is; vertelt dat Werner Fuchs aangaf dat hij deze 
man, ontwetend, levend in de oven van het crematorium had geschoven; geeft aan dat de 
Joodse gevangenen in Westerbork niet negatief waren over Gemmeker; vertel dat hij na de 
bevrijding samen met Fuchs een aanklacht indiende over dit voorval tegen Gemmeker; geeft 
aan dat hij er nooit meer iets over hoorde en het ook niet genoemd wordt in een boek over het 
proces tegen Gemmeker.  
 

[05:] 57:22:07 – [06:] 03:13:11 
01:00:00 – 01:06:06 
 
Adriaan van As geeft aan dat er geen bewijs is voor het verhaal van Fuchs; geeft aan dat 
Fuchs gezien heeft dat het lichaam van de ‘verdoofde’ man zich in de verbrandingsoven 
oprichtte; vertelt dat Fuchs erg overstuur was door het gebeuren; vertelt dat er goede 
marechaussees waren die Joodse gevangenen lieten ontsnappen; beschrijft hoe een 
keukenhulp van een marechaussee kon ontsnappen.  
 
 

File 4 
 

 
[07:] 00:17:01 – [07:] 09:11:22 
00:44 – 10:00 
 
Adriaan van As vertelt hoe iemand op de ochtend van zijn transport uit het kamp kon 
vluchten en in Meppel werd ondergebracht; beschrijft hoe hij betrokken was bij de 
ontsnapping van een professor; beschrijft hoe de groenteboer Bouwman hielp bij deze 
ontsnapping; vertelt over de consequenties voor gevangenen die probeerden te ontsnappen en 
voor de familie van ontsnapte gevangenen; vertelt over iemand die via zijn kantoor uit 
Westerbork kon ontsnappen en later weer in Westerbork terecht kwam; vertelt waarom hij 
van december ’44 tot de bevrijding in angst heeft geleefd; vertelt over de samenwerking met 
familie Stoker; vertelt over een Joods kindje die hij door de kampfotograaf liet fotograferen 
en deze foto via zijn vrouw naar familie Stoker in Assen smokkelde.  
 
[07:] 09:11:23 – [07:] 18:46:23 
10:01 – 19:59 
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Adriaan van As vertelt hoe de familie Stoker werd opgepakt en werd mishandeld; vertelt over 
een ontmoeting op 9 december ’44 met de heer Stoker op de markt van Assen; beschrijft hoe 
ze zagen dat de SD de kruidenierswinkel van Stoker inviel; geeft aan dat alle valse papieren 
daar lagen; vertelt over een stempel met de handtekening van Gemmeker; vertelt over het 
werk van zijn vrouw als koerierster en hoe zij met Stoker samenwerkten; geeft aan enorm in 
angst geleefd te hebben; vertelt hoe ze er na de bevrijding achter kwamen dat de Duitsers 
niets van de illegale spullen hadden weten te vinden; vertelt over de verschillende 
persoonsbewijzen die ze in bezit hadden.  
 
[07:] 18:46:24 – [07:] 28:24:15 
20:00 – 30:01 
 
Adriaan van As vertelt over Calmeyer; vertelt over Weinreb die mensen beloofde om hen 
naar Palestina te brengen; vertelt over het kampgeld wat binnen kamp Westerbork gebruikt 
werd; geeft aan dat de crème de la crème van de artiesten in Westerbork zat; vertelt over 
Johnny & Jones die een show opvoerden die gefinancierd werd uit giften; vertelt hoe hij 
samen met zijn vrouw genoot van de show en op de zitplaats van Gemmeker zat; vertelt hoe 
hij van Gemmeker niet meer naar een voorstelling mocht omdat hij had geapplaudisseerd 
voor de Joden; geeft aan dat Gemmeker zich amuseerde bij de shows; vertelt dat Schlesinger 
hoger in aanzien stond dan Gemmeker, vooral bij de Duitse-Joden.  
 
[07:] 28:24:16 – [07:] 38:01:05 
30:02 – 40:02 
 
Adriaan van As vertelt over zijn contact met Schlesinger; vertelt over de strijd tussen de 
Duitse en Nederlandse Joden in het kamp, waardoor een Nederlandse dienstleider op 
transport moest; vertelt hoe hij onverwacht Gemmeker hierover aan de telefoon sprak; vertelt 
hoe hij bijna door Gemmeker betrapt werd toen hij op een verboden plek was; vertelt over 
vrienden uit het kamp en noemt een aantal namen; geeft aan dat er veel eten in het kamp was; 
vertelt over Leo Bloemenzoon die door Deppner werd toegestaan om met het kindertransport 
mee te gaan. 
 
[07:] 38:01:06 – [07:] 47:34:17 
40:03 – 49:59 
 
Adriaan van As vertelt over de laatste transporten op 3 en 4 september 1944 en over het 
laatste transport op 12,13 september naar Bergen Belsen; geeft aan dat de bevrijding een van 
de meest fantastische gebeurtenissen was; vertelt over de opdracht die hij had gekregen om 
het kamp over te nemen; noemt de namen van de commissieleden van wijze mensen die hij 
om zich heen had verzamelde; vertelt hoe hij 6 parachutisten voor de bevrijding het kamp in 
smokkelde; beschrijft hoe hij door de linies heen naar de geallieerden is gegaan; vertelt over 
twee dode Canadezen soldaten; beschrijft uitgebreid hoe de dag verliep op 11 april, de dag 
waarop de Duitse staf het kamp ontvluchte. 
 
[07:] 47:34:18 – [07:] 57:09:25 
50:00 – 59:57 
 
Adriaan van As beschrijft het verloop van de ochtend op 11 april; beschrijft hoe de Duitse 
staf rustig in de zon zat en geen haast maakte; beschrijft hoe Gemmeker de Jood Schlesinger 
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bij het afscheid een pakje gaf en hem de hand schudde; vertelt hoe Schlesinger het pakje met 
een revolver aan hem gaf en hiermee ook het gezag over het kamp; vertelt dat hij de hele 
nacht vergaderde en de eerste kamporders uitdeelde; beschrijft welke opdrachten hij gaf om 
de Joden te bewaken en hoe hij het kamp reorganiseerde; vertelt hoe 120 niet-Joodse 
gevangenen samen met de Grenzschutzpolizei het kamp uit moest laten gaan; vertelt over de 
voorbereidingen die hij al had getroffen voor het moment dat hij het kamp kon overnemen.  
 
[07:] 57:09:26 – [08:] 03:27:23 
59:58 – 01:06:33 
 
Adriaan van As beschrijft hoe hij vanuit een kantoor het kamp leidde; beschrijft hoe hij 
Zielke de hoofd van de boerderij de opdracht gaf om door de linies heen naar de geallieerden 
te gaan; vertelt hoe hij alle kampbewoners naar de grote zaal liet komen; vertelt over de 
vragen die aan hem gesteld werden; beschrijft het moment waarop dokter Ottenstein vertelde 
dat de Tommies er aan komen; beschrijft de juichende massa die op de Canadezen 
afstormden; vertelt over het gesprek met Captain Morris; vertelt over de arrestaties van 
Siegfried Sommerfeld en Todtmann; geeft aan dat Siegfried Sommerfeld een goeie was en na 
twee dagen weer terug was.  
 
 

File 5 
 

 
[09:] 00:16:06 – [09:] 09:22:18 
00:00 – 09:59 
 
Adriaan van As legt uit waarom hij het goed kon begrijpen dat de Joden een hekel hadden 
aan Schlesinger; beschrijft Schlesinger als de machtigste man van het kamp; vertelt over zijn 
contact met rabbijn De Vries; vertelt hoe de Joden binnen het kamp hun godsdienst beleden; 
vertelt over de Joodse gebruiken, rituelen en feesten binnen het kamp; vertelt over een 
rapport van het Rode Kruis waarin Auschwitz als een comfortabele plek werd beschreven; 
geeft aan dat hij betrokken was bij de rapportage van de verhalen van Auschwitz 
overlevenden.  
  
[09:] 09:22:19 – [09:] 18:58:04 
10:00 – 19:59 
 
Adriaan van As vertelt over de goedgelovigheid van de Joden; geeft aan tijdens de oorlog 
nooit iets van gaskamers geweten te hebben; vertelt een aangrijpend verhaal over een jongen 
van ongeveer 16 jaar die lijken moest opruimen in de gaskamers; deelt zijn zorgen over de 
toekomst van de Holocaust overlevenden; vertelt over mensen die uit de vernietigingskampen 
via Westerbork naar huis gingen; geeft aan dat de Joden zelfs tot het laatst ook niet wisten dat 
ze zouden worden vergast; vertelt over een luchtaanval op kamp Westerbork met Pasen ’44; 
vertelt over de groep Joden die werkte op de boerderij buiten het kamp. 
 
[09:] 18:58:05 – [09:] 28:34:17 
20:00 – 29:59 
 
Adriaan van As legt uit waarom Schlesinger ook bij zijn gevormde groep wijze mannen zat; 
vertelt hoe de Joden voor de oorlog deel uitmaakte van de samenleving; is van mening dat er 
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vandaag de dag in Holland meer antisemitisme is dan voor de oorlog; vertelt over Trudel van 
Reemst[is ook geïnterviewd] en over het kindje wat zij verpleegde; beschrijft hoe hij in 1944 
werd opgeroepen voor de Arbeidsinzet en via de Joodse dokter Querido bij dokter Haaks in 
Groningen terecht kwam; vertelt over zijn bezoek aan deze dokter in Groningen; geeft 
voorbeelden van manieren waarop hij afgekeurd kon worden; vertelt dat hij koos voor een 
nierziekte.  
 
[09:] 28:34:18 – [09:] 38:16:06 
30:00 – 40:05 
 
Adriaan van As vertelt dat hij met Querido de klachten die bij nierziekte hoorde oefende; legt 
uit hoe hij zijn afspraak bij het Arbeidsbeurs [kantoor] in Meppel een dag moest verzetten; 
vertelt hoe hij met veel moeite dokter Haaks heeft kunnen vinden; beschrijft hoe de dokter, 
eiwit in zijn blaas spoot om nierziekte te kunnen simuleren; vertelt hoe hij vanuit Groningen 
via de Arbeidsbeurs in Meppel met de trein uiteindelijk bij de keuringsarts in Hoogeveen 
terecht kwam; vertelt hoe een NSB dokter buiten dienst tijd hem uiteindelijk keurde. 
 
[09:] 38:16:07 – [09:] 47:46:16 
40:06 – 50:00 
 
Adriaan van As vertelt over de keuring, hoe hij op het nippertje werd afgekeurd en over de 
pijn die hij bij het plassen had; vertelt hoe hij terug naar Groningen ging om verhaal te halen 
bij dokter Haaks; vertelt dat Querido de truc erg risicovol had gevonden; vertelt over het 
drinkwater dat vol roest zat in kamp Westerbork; legt uit hoe hij met behulp van twee 
haringtonnetjes een eigen waterfilter had gemaakt; legt uit hoe hij tijdelijk kon werken als 
inspecteur op een distributiekantoor in Fries Zuid-Laren; vertelt over een onenigheid met een 
medewerker waarvoor hij op het matje werd geroepen.  
 
[09:] 47:46:17 – [09:] 57:22:03 
50:01 – 59:59 
 
Adriaan van As vertelt verder over de onenigheid met een medewerker op het 
distributiekantoor waar hij iemand verving; geeft aan dat hij het hier niet bij heeft laten zitten 
en dat uiteindelijk het Centraal Distributie Kantoor hem zijn gelijk gaf; vertelt dat na dit 
voorval hij een goede baan als inspecteur kreeg; vertelt dat de oorlog veel met hem als mens 
heeft gedaan; geeft aan vaak dromen te hebben over acties die dreigen te mislukken, terwijl 
die acties in het echt goed afliepen; vertelt hoe moeilijk hij het nog steeds vindt om mensen te 
vertrouwen; vertelt over het weeskind Fritsje die geliefd was bij dokter Spanier; vertelt hoe 
Spanier hem verbood om het kind uit het kamp te halen; geeft aan dat hij zich niet kan vinden 
in het boek ‘Het dorp dat zweeg’; beschrijft dat bepaalde acties achteraf erg gevaarlijk 
bleken.  
 
[09:] 57:22:04 – [10:] 03:14:05 
01:00:00 – 01:06:07 
 
Adriaan van As vertelt dat niet alle onderduikers goed werden behandeld; vertelt over een 
Groningse boer die 50.000 gulden per jaar vroeg; geeft aan dat kinderen en baby’s het 
makkelijkste konden worden ondergebracht; vertelt over Nederlanders die de onderduikers 
hebben misbruikt; vertelt onder de indruk te zijn van de tekst op zijn Yad Vashem medaille 
staat; vertelt tot slot een verhaal over een bevriende dominee die bemiddelde in een ruzie; 
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vertelt hoe een Joodse onderduiker vreemd was gegaan met de vrouw van de boer; legt uit 
hoe de boer de man als persoon afkeurde, maar hierom niet de hele Joodse gemeenschap. 
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