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Algemene gegevens interview 
 
 
 

Titel Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview met 
geïnterviewde RG-50.570.0005 
 

Geïnterviewde Adriaan van As (AvA), 16 april 1919  
Interviewer  Martijn van Haalen (IV)  

Interakt, Televisie en Multimedia.  

Plaats Rotterdam 
Tijd 00:00:00 - 01:04:50 (file 1) 

00:00:00 - 01:07:41( file 2) 
00:00:00 - 01:06:06 (file 3) 
00:00:00 - 01:06:33 (file 4) 
00:00:00 - 01:06:07 (file 5) 

Trefwoorden Rotterdam,Westerbork, distributiekantoor, Gemmeker, 
kampleven, transporten, Ordnungsdienst, Grüne Polizei, 
marechaussee, bevrijding, verzet, transportlijst, ontsnapping, 
Meijers, Querido, crematorium, Calmeyer, jazz, lot van de 
Joden, religie, Schlesinger, Spanier, treinen, ooggetuige, 
omstander, Jodenvervolging, Auschwitz 
 
distribution office, camp life, transports, 
military police, liberation, resistance, deportation list, escape, 
crematorium, camp life, jazz, fate of the Jews, religion, trains, 
eyewitness, bystander, persecution 

Samenvatting De geïnterviewde werd geboren op 16 april 1919 in 
Nederlands-Indië. Hij was vanaf het begin tot het eind 
werkzaam en woonachtig in kamp Westerbork, 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.  
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Transcriptie 
 
00:00:00 
 
00:00:36 
[image: 01:00:36.04] 
 
 
00:00:50 
[image: 01:00:30.20] 
IV  Kunt u me vertellen allereerst hoe u naam is en waar en wanneer u bent geboren. 
AvA  Ik ben Adrianus van As kortweg gezegd Adrian, ik ben geboren in Ambon  

Indonesië op 16 april 1919.  
IV  U bent geboren in Nederlands Indië in de kolonie.  
AvA  Ja 
IV  Groeide u daar ook op?  
AvA  Ja, ik ben met mijn in 1937 ben ik naar Holland gegaan eind 37,  
IV  Dus toen was u ongeveer hoe oud?  
AvA  Toen was ik 18  
IV  Dus u hele jeugd heeft u in 
AvA  In Indonesië doorgebracht, in tussen tijd waren we natuurlijk ook met verlof in 

Holland maar goed, de Eerste Wereldoorlog mijn vader is in 1913 naar Indonesië 
gegaan,  

The interviewee was born on April 16, 1919 in the Dutch 
Indies. He lived and worked in camp Westerbork as long as it 
existed and worked for a distribution office. Through his 
position, he was able to get Jews off the transport lists. He also 
helped Jews to escape and was a resistance fighter. He talks 
extensively about the SS officers Dischner and Gemmeker. He 
also mentions the guarding by Grüne Polizei, Ordnungdienst 
and military police. He witnessed many transports and is able to 
give an impression of the camp. He helped organise the 
liberation of the camp and took control after commander 
Gemmeker had left. This interview covers many subjects and 
includes anecdotes about daily life in Westerbork but also 
outside the camp.  
 

Transcriptie gemaakt door Vrije Universiteit, M.Vlasblom, C.Jelsma 
Eigenaar van het bestand Vrije Universiteit, United States Holocaust Memorial Museum. 
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00:02:02 
[image: 01:01:40.02] 
AvA  en mijn moeder in 1915 die kwam dus met de handschoen uit. Dus de eerste 

wereldoorlog hebben wij geen weet van gehad, ik ben na de oorlog geboren maar 
mijn ouders zeker niet.  

IV  Wat deed de familie in Indonesië?  
AvA  Mijn vader was een product eigenlijk van de politiek die koningin Wilhelmina 

invoerde toen ze aan de regering kwam om Indonesië op te brengen naar 
zelfstandigheid en het eerste gevolg daarvan was dus dat vooral het onderwijs 
aandacht aan werd besteed en daar was mijn vader een product van.  

IV  Was hij onderwijzer?  
AvA  Ja hij was leraar.  
IV  En hij gaf les aan? 
AvA  Eerst begon hij op de lagere school daarna overgegaan naar Mulo en hij heeft de 

job geëindigd in de HBS maar dat was dus in het christelijk onderwijs, het 
openbaar onderwijs daar viel hij niet onder.  

 
00:03:01 
[image: 01:03:01.29] 
AvA  hij is zuiver als christelijk onderwijzer naar Indonesië gegaan.  
IV  Groeide u op tussen Nederlandse of tussen Indonesische kinderen? 
AvA  Wij waren op Ambon met maar weinig Nederlandse gezinnen dus wat kan je 

verwachten. Ja je groeide op met Indonesische jongens, Maleis was meer mijn 
voertaal dan het Nederlands, uiteindelijk daar werd je in grootgebracht.  

IV  Toch kwam er familie in 1938 in 1937 
AvA  Nee ik.  
IV  U alleen? 
AvA  Ik alleen, kijk ik kom uit een gezin van elf kinderen en daarin was ik de tweede en 

mijn oudste broer was de eerste dus die mocht zich gaan bekwamen in Nederland 
en die werd dus opgeleid tot marineofficier en toen hij klaar was kwam ik aan de 
beurt.  

 
00:04:00 
[image: 01:03:33.06] 
AvA  en ik werd opgeleid voor de koopvaardij en toen ik zo ongeveer klaar was toen 

brak de oorlog uit. Dus de rest van de familie zat, mijn hele familie zat in 
Indonesië ik was de enige in Nederland.  

IV  Dus in 1937 komt u hier te studeren aan de? 
AvA  Zeevaartschool 
IV  En waar was die?  
AvA  In Delfzijl 
IV  U was eigenlijk dan voor het eerst in Nederland begrijp ik.  
AvA  Nou ja laat ik zeggen voor een periode van permanentie. Wat uiteindelijk zich 

heeft uitgewerkt in een verblijf van 18 jaar, de bedoeling was dat ik in 1940 terug 
zou zijn in Indonesië.  
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IV  Wat herinnert u zich van de komst naar Nederland?  
AvA  Benauwd. Alles eh de huizen de straten smalle het donkere,  
 
00:05:01 
[image: 01:04:31.13] 
AvA  weinig licht, weinig zonlicht en de hokjes van huizen. Ik heb altijd gezegd ze 

wonen in boxen wij waren ruimte gewend. Nou ja het internaatsleven ik heb dus 
in een internaat gezeten waren voor de meerderheid allemaal Indische jongens dus 
ik was in mijn eigen gemeenschap wat dat betreft. Maar de, het ruimtegebrek ik 
geloof dat dat de beste uitdrukking is van Nederland tegenover de ruimte die we 
in Indonesië hadden.  

IV  Was het ook anders dan u zich Nederland had voorgesteld in uw jeugd?  
AvA  Voorstelling van Nederland. Ja wij hadden plaatjes natuurlijk,  
 
00:06:01 
[image: 01:05:29.06] 
AvA  wij zijn in 1934 ook in Holland geweest toen waren we met verlof, maar ja dat 

was alleen maar een korte periode van 5 maanden. Ja het is wel moeilijk om daar 
eigenlijk een opinie van te geven, voor mij waren de Hollanders heren, dames om 
mensen te zien behandeld worden dat wil zeggen dat hij een straatveger was of 
zoiets lag niet ons. De gewone lagere beroepen die kenden wij als Nederlanders of 
als Hollanders in Indie zeker niet. Dat waren altijd meer en beter gesitueerde, dus 
wij spraken iedereen aan met meneer en mevrouw, en zo was ook de situatie ons 
en daar keken de gewone lagere mensen wel een beetje tegenop. 

 
00:07:01 
[image: 01:06:27.01] 
AvA  Om een voorbeeld te geven mijn grootmoeder werd genoemd juffrouw in die tijd. 

En voor ons was dat me-vrouw. Dus om een Hollander op de straat te zien werken 
dat was voor ons iets vreemds.  

IV  Dat was een van die dingen die opviel.  
AvA  Die opviel ja.  
IV  Groningen is het noorden van Nederland het uiterste noorden. Is nog wat anders 

dan de rest van Nederland, zou u dat zeggen?  
AvA  (denkt na) Ja, ik weet niet of ik daar een oordeel over kan geven.  
 
00:08:04 
[image: 01:07:27.14] 
AvA  Met de Groningers op zich zelf prettig kunnen werken, zijn een beetje, een 

Groninger is een beetje misschien moeilijker om direct te benaderen maar als je 
ze leert kennen heb je er wel een goede man aan.  

IV  Hoe bedoelt u dat?  
AvA  Nou dat het meer vriendschappelijke is als het zich verder ontwikkelt dan in het 

Westen, in het westen lopen ze meer aan je voorbij, ze kennen je niet. Want een 
van de typische dingen die ik vond naderhand in Den Haag is dat niemand je 
eigenlijk de weg kan wijzen.  
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IV  Den Haag in het westen van Nederland.  
AvA  Ja. Terwijl je in noordelijke landen als, ze zeggen wil je de weg weten? Ik ga wel 

even een eindje met je mee dan weet je precies waar je bent.  
 
00:09:03 
[image: 01:08:23.23], 
AvA  Dat heb ik trouwens ook in Londen gehad. In Londen vindt je dat ook dat ze meer 

bereid zijn om mensen te helpen die onbekend zijn in de omgeving. Maar ik heb 
het hier nu opnieuw ervaren, mensen hebben geen tijd en ze lopen je voorbij (?) 
meneer ik weet het zelf niet.  

IV  Nog even gebruik maken van het feit dat u als insider van buiten kwam, of als 
outsider, waren er nog meer dingen die u opvielen in Nederland, die u zich kunt 
herinneren?  

AvA  Nou ja opvallen, kijk in de eerste jaren dus van mijn gemeenschap dat ik zei dat 
die internaatsleven had, bemoeide wij ons weinig met de buitenwereld.  

 
00:10:00 
[image: 01:09:18.08] 
AvA  En wij leefden onze Indische leventjes zoals wij die gewend waren. 80% van de 

jongens waren Indonesische kinderen. Uit Indië afkomstig dus wij verstonden 
elkaar. En voor de rest wat daar buiten is nou ja dat speelde zich af binnen de een 
had wel familie de ander had geen familie dus het logeren tijdens vakanties 
enzovoorts, dan kwam je andere ervaringen tegen, maar nee bepaalde directe 
invloeden kon ik daar niet in zien. Het enige wat mij dus wel tegen de borst 
gestuit heeft is die opvatting van vrijheid. De vrijheid die wij gewend waren en de 
bekrompenheid in een zeker opzicht en dat heb ik altijd veroordeeld Nederland is 
een klein landje dus, dus ze denken klein.  

 
00:11:01 
[image: 01:10:17.00] 
IV  Bekrompen? Op wat voor een manier?  
AvA  In allerlei opzichten zijn er dingen waarin Nederland laten we zeggen als je in 

discussie bent het gelijk wil hebben. Nou ja dan haal je je schouders op en dan 
zeg je, ga je gang maar.  

IV  U bedoelt wijsneuzen?  
AvA  In zeker opzicht ja. En een oordeel hebben over ons, wij waren koeiendrijvers die 

uit Indië kwamen, koeiendrijvers zo werd het wel betiteld.  
IV  In Indië, de Nederlandse gemeenschap in Indië bestond die uit een laten we 

zeggen uit een doorsnede van de Nederlandse samenleving qua religies?  
AvA  Nee, qua religies?  
IV  Ja 
 
00:12:00 
[image: 01:11:13.15] 
AvA  nou eh ja ik geloof dat de Nederlandse kerk meer verdeelt zijn. Wij hadden in 

Indië laten we zeggen, de christelijke kerk dat was een kerk die bestond uit vijf 
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denominaties, dus al een zekere vorm van samenwerking. Terwijl Nederland als 
de ene het niet eens is met de ander dan hebben ze een nieuwe kerk. Die 
opvattingen waren ruimer in Indië, veel ruimer we werkten veel meer samen.  

IV  Was er een grote Joodse gemeenschap in Indië?  
AvA  Ik heb nooit een Jood gekend in Indonesië. Voor mij ik leerde pas het Jodendom 

eigenlijk in zijn geheel kennen toen het oorlog was, voor die tijd bestond er voor 
ons geen Jood. Kijk ik ben groot gekomen (?) in een orthodox-christelijk gezin,  

 
00:13:00 
[image: 01:12:11.16] 
AvA  elf kinderen en wij hadden een avonddienst sluiting, een korte avonddienst en dan 

hadden we dus een christelijke kalender en daar stond de tekst op voor de dag en 
daarna werd dus een Bijbelstuk opgelezen en dan zongen een psalm of een gezang 
of in ieder geval een lied. En een van die liederen die we vrij regelmatig zongen 
was 'Kinderen van een Vader' en kinderen van een Vader dat was dus we zijn 
allemaal kinderen van dezelfde vader en het hindert niet wat voor huidskleur je 
hebt, het hindert niet wat voor taal je spreekt je bent allemaal kinderen van een en 
dezelfde vader. Dus bij ons was er veel meer een, geen discriminatie veel meer 
een opvatting we zijn allemaal gelijk.  

IV  Maar u zei die eerste jaren in Nederland vanaf 1937, had u weinig contact met de 
Nederlandse samenleving, u leefde in het internaat. 

 
00:14:09 
[image: 01:13:17.13] 
AvA  Ja wij leefden in een gesloten gemeenschap ja typisch Indisch voor ons. Kijk wij 

hadden bijvoorbeeld een woord het eten, een keer in de week hadden we stokvis 
met rijst, nah de stokvis werd aan de kant gegooid maar we hadden eigenlijk 
allemaal onze sambalpotjes. Ja dat is een van de voorbeelden.  

IV  U bracht ook. 
AvA  Wij aten brood met sambal en in plaats van we hadden wel boter en daar 

smeerden we de sambal overheen. Maar ja de levenswijze was voor ons tuurlijk 
heel anders.  

 
(onderbreking) 
 
00:15:03 
[image: 01:14:09.08] 
 
(onderbreking) 
 
IV  In '39 begint dan de oorlog in Europa en in '40 komt die oorlog dan ook naar 

Nederland. Waar was u op dat moment?  
AvA  In 40 was ik nog in Delfzijl. Ik heb dus, wij waren het eerste bezet. Gewoon 

ineens dezelfde dag. De kraan in de haven werden onklaar gemaakt en ik zie het 
nog voor me gebeuren dat die (maakt handgebaar) die vielen allemaal om en er 
werd een schip dat bij ons aan de binnenkant van de haven lag,  
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00:16:03 
[image: 01:15:06.20] 
AvA  dat was dan achteruit gesleept en bij de ingang van de haven gezonken. Dat is het 

enige wat wij van de oorlog gezien hebben en kort daarna om een uur of drie, vier 
's middags al  op dezelfde dag kwamen de Duitsers op de fiets binnen in Delfzijl. 
Niet met auto's maar op de fiets.  

IV  Hoe was die ontvangst van die Duitsers?  
AvA  Ja, voor ons was het helemaal een teleurstelling want wij zagen onze hele 

toekomst in elkaar zakken.  
IV  Hoe bedoelt u?  
AvA  Nou  bezetting, wij waren mensen die weer Nederland wilden verlaten. Die weg 

werd voor ons afgesloten. Dus eh 'hoe moet dat nu?' dat was de grote vraag.  
IV  Zag u iets van de reactie van de Nederlanders om u heen?  
AvA  Nou wij zagen wel dat een paar leraren die een auto hadden die waren,  
 
00:17:02 
[image: 01:16:03.22] 
AvA  zodra in de ochtend natuurlijk merkbaar was want dat gebeurde 's morgens om zes 

uur dat die kranen de lucht in gingen en toen zagen we twee leraren met auto in 
een razende gang richting Weststraat gaan. Die hebben uiteindelijk de bevrijding 
meegemaakt in Amsterdam.  

IV  De bezetting bedoelt u?  
AvA  Nee die Nederlandse leraren van ons.  
IV  Ja, maar die vluchtte naar het westen.  
AvA  Die vluchtte naar het westen en probeerden dus achter de linies te komen. Dat was 

het hele eieren eten.  
IV  Protesteerde de bevolking?  
AvA  (schudt nee) Nee op geen enkele manier.  
IV  Hoe zou u de reactie van de bevolking kenmerken?  
AvA  (lacht) Even kort nadat de bezetting er was. Wij hadden geen waterleiding in 

Delfzijl,  
 
00:18:02 
[image: 01:17:01.12] 
AvA  en die moest van Groningen komen en de hele zaak, waarom die niet kwam was 

omdat de boeren die wilden de pijpleiding niet door hun land hebben. In augustus 
hadden we waterleiding. De Duitsers die brachten hem gewoon klaar, de boeren 
hadden niks te zeggen. De pijpleiding ging er door.  

IV  Dus ?  
AvA  Wij hadden waterleiding. Wij kregen aanboord iedere week kwam er zo'n 

tankschip die ons zo van water voorzag aanboord.  
IV  Was er reactie bij de bevolking over de Duitse bezetting?  
AvA  Helemaal niet, helemaal niet er was geen enkele reactie in weerstand absoluut 

niet. Het werd heel gelaten ontvangen, heel gelaten. Over de rest kan ik natuurlijk 
niet oordelen.  
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00:19:01 
[image: 01:17:57.19] 
AvA  Kort daarna ben ik naar Rotterdam gegaan en toen heb ik dus dat bombardement 

gezien. Of tenminste ik heb het niet meegemaakt, maar toen ik hier kwam toen 
stonk het overal en de boel brandde nog zo'n beetje na, de binnenstad van 
Rotterdam.  

IV  U ging van?  
AvA  Van Delfzijl  
IV  Naar Rotterdam? 
AvA  Naar Rotterdam ja. Kort nadat dus Nederland volledig bezet was dus. Want wij 

konden verder niks doen in Delfzijl dus wij gingen terug.  
IV  En hoelang had de oorlog daadwerkelijk geduurd?  
AvA  Bij ons?  
IV  Ja 
AvA  Nog geen halve dag.  
IV  En voor Nederland als geheel?  
AvA   Voor het westen dus vijf dagen en voor het zuiden een beetje langer nog veertien 

dagen geloof ik.  
IV  En u kwam bij Rotterdam aan 
AvA  Ja,  
IV  Daar was het een en ander gebeurd.  
AvA  Daar was het een en ander gebeurd ja.  
 
00:20:01 
[image: 01:18:55.12] 
IV  Kunt u dat beschrijven?  
AvA  Ik kwam op dat oude Maasstation aan en nou ja toen zagen we dus de ravage die 

er was. En ik zeg toen smulde nog die, het stonk.  
IV  Wat was er gebeurd?  
AvA  Nou het is eigenlijk een het is geen brisant bombardement geweest, een 

brandbommen bombardement geweest wat Rotterdam vernietigd heeft. De hele 
binnenstad dat (...) monument geeft wel een hele goede impressie.  

IV  Wat ging u doen in Rotterdam?  
AvA  Ja wat ging je doen? Er viel niks te doen want, het heeft vrij lang geduurd, 

voordat wij eigenlijk zo'n beetje onze voeten kregen, ook onze examens waren 
uitgesteld. Eind juli toen gingen we weer een beetje meer zien wat er aan de hand 
was,  

 
00:21:04 
[image: 01:19:56.11] 
AvA  Ik was een van de eerste onderduikers bijvoorbeeld. Want wat was er gebeurd? 

Toen dus de Nederlandse regering in ballingschap ging heeft de Nederlandse 
regering in Indonesië alle Duitsers gearresteerd en de sympathiserende leden of de 
leden van de NSB. En als represaille daarop arresteerde de Duisters Nederlanders 
die dus hun familie in Indonesië hadden. Toen zijn ze bij ons aan de deur geweest, 
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maar ik was niet thuis. Toen ben ik achter elkaar ondergedoken. Toen heb ik zes 
weken in Drenthe gezeten. 

IV  Dat was wanneer ongeveer?  
AvA  Dat was in juli, in juli '40.  
IV  Heel vroeg in de oorlog.  
AvA  Vroeg in de oorlog, ja. Tis een, wat naderhand bleek een reactie geweest het heeft 

een dag geduurd 
 
00:22:04 
[image: 01:20:53.09] 
AvA  en wie ze toen te pakken hadden, nou ja die hadden ze en voor de rest hebben ze 

niet meer een opvolging aan gegeven.  
IV  Hoelang bleef u in Rotterdam?  
AvA  Ik ben in Rotterdam gebleven tot 3 september '42 en toen ben ik naar Westerbork 

gegaan.  
IV  Wat heeft u in Rotterdam gedaan in die tijd?  
AvA  Ja in eerste instantie kon ik weinig doen, want ik was volkomen afhankelijk van 

Indonesië. Dus toen ben ik bij de distributie gekomen, dat was een functie die was 
dan beschikbaar en naja de hele ontwikkeling van dat apparaat heb ik dus 
meegemaakt en op grond van mijn opleiding had ik al heel gauw de leiding over 
bepaalde districten.  

 
00:23:00 
[image: 01:21:47.10] 
AvA  Waarbij die uitreikingen gedaan werden. Dan was ik de leider daarvan.  
IV  De distributie van wat?  
AvA  Voedsel. Voedsel, kleding, textiel, brandstof en de hele boel. En nou ja toen 

waren er nog weinig dingen die, kijk wat Seyss-Inquart gedaan heeft was, 
proberen eigenlijk vriendjes te worden met de Nederlanders. Want zijn eerste 
redevoering was zuiver gericht op 'jongens wij gaan hier niks veranderen, jullie 
leven jullie eigen leven het is alleen maar dus een militaire actie geweest waarbij 
we jullie nodig hadden en we wensen met jullie, jullie medewerking enzovoorts.' 
Dat draaide natuurlijk al gauw om, omdat Seyss-Inquart was niet de enige die wat 
te vertellen had, maar Rauter had ook nog een grote zeggenschap in en daar is 
naderhand een hele flinke strijd uit ontwikkeld.  

 
00:24:02 
[image: 01:22:47.03] 
IV  Hoe draaide dat om?  
AvA  Huh?  
IV  Hoe draaide dat om?  
AvA  Euhm nou kijk ja, hoe moet ik dat zien. Kijk in eerste instantie is in Nederland 

weinig gebeurd tegen de Joden. Het is ja praktische gezegd, was er praktisch niks 
merkbaar. Maar in het tweede jaar toen begon het. In met speldenprikken en 
langzamerhand acties.  

IV  Wat voor speldenprikken waren dat?  
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AvA  Nou dat Joden op straat lastig gevallen werden. Een bepaalde onvriendelijker 
houding aan gingen nemen, de pers werd subsessievelijk al ingelicht tegen het 
Jodendom. En dat waren voor mij al dingen, dat ik denk wat is er hier aan de 
hand.  

 
00:24:59 
[image: 01:23:41.24] 
AvA  Ik wij hadden natuurlijk die Kristallnacht meegemaakt, die invloed van 

vluchtelingen die naar Nederland gekomen waren, dat had een rol gespeeld maar 
in ons ja voor onze gemeenschap waar wij vertoefden beteken dat tot dat moment 
nog weinig. Want Nederland had er geen enkele bemoeienis mee. Maar toen dus 
in 1941 die speldenprikken begonnen, toen begon ik te denken hè wat gaan we 
hier doorvoeren. En toen begon ik aandacht te krijgen voor het Jodendom en 
daardoor ben ik in 1941 in november 1941 ben ik bij de illegaliteit gekomen. 
Vandaar uit ontwikkelde zich de zaken, voor mij was mijn grootste belangstelling 
het Jodendom.  

IV Kunt u dan eens uitleggen hoe dat ging die interesse voor de Joden?  
AvA  Die?  
IV  U zegt er ontwikkelde zich bij u een interesse voor het Jodendom zegt u?  
AvA  Ja.  
 
00:26:01 
[image: 01:24:41.10] 
IV  Kunt u uitleggen hoe dat ging precies?  
AvA  Dat had met mijn geloofsopvattingen te maken. Dat was de achtergrond. Toen 

ging ik me meer verdiepen in wat zegt de Bijbel hierover enzovoorts. Toen gingen 
wij dus nauwlettend alle acties volgen.  

IV  Van de Duitsers?  
AvA  Van de Duitsers.  
IV  En die acties waren eerst speldenprikken,  
AvA  Ja eerst speldenprikken en toen kwam, toen mochten ze niet meer in het park en 

ze mochten niet meer met de tram en ze mochten niet meer naar de theaters en ze 
mochten niet meer eh nouja, er waren allerlei kleine dingetjes waar ze het leven 
mee onmogelijk gingen maken. En de erge doorvoering was toen ze de Jodenster 
gingen invoeren, dat was in mei 1942 toen begon het ernst te worden.  

 
00:27:00 
[image: 01:25:38.02] 
IV  Was u, als ik het mag samenvatten, verontwaardigd?  
AvA  Oh ja, helemaal.  
IV  En was die houding of dat gevoel algemeen in Nederland?  
AvA  Nee, totaal niet.  
IV  Kunt dat eens uitleggen?  
AvA  Er was een bepaalde laksheid en de antipropaganda ging zijn werk doen. De pers 

werd absoluut antisemitisch vooral ook de NSB pers, die bracht ook die dingen 
naar voren. Hoe heet die vent ook alweer? Die euh 
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IV  Max, Blokzijl?  
AvA  Blokzijl, Max Blokzijl ja dat was hem. Die begon met die antipropaganda. In 

eerste instantie, kijk euh. Er was eigenlijk geen sprake van verzet.  
 
00:28:01 
[image: 01:26:36.20] 
AvA  De eerste reactie die hebben we gezien dat waren de zogenaamde Geuzen. En die 

was heel gauw de kop ingedrukt want voor december 1940 waren die al 
gearresteerd.  

IV  Waar kwam het verzet vandaan?  
AvA  Dat kwam uit militaire kant. Dat was doodgewoon van de militaire kant. En 

daarna ja hoe moet je zo'n ontwikkeling gaan verklaren?  
IV  We waren bij de houding van de Nederlanders.  
AvA  De houding van de Nederlanders 
IV  U was zelf verontwaardigd zei u. 
AvA  Het was apathisch, was apathisch volkomen apathisch ze waren niet bereid tot 

enige, euh tegenwerking. Kijk er was in eerste instantie een verontwaardiging 
eigenlijk  

 
00:29:03.22 
[image: 01:27:36.05] 
AvA  dat de koningin het land had verlaten. Eerder dan wat anders. Ja dus dat gaf 

betrekkelijk steun aan de Duitsers.  
IV  Men voelde zich daar 
AvA  Men voelde zich verlaten.  
IV  aha 
AvA  In de steek gelaten. Dat leefde meer in eerste instantie dan wat anders. Eer dat die, 

want wat wij in de illegaliteit gedaan hebben in den begin was niks anders dan, 
dan wat plaatjes verspreiden van Engelse berichten enzovoorts. Het hielt erg 
weinig in. Acties werden eigenlijk niet ondernomen er is in Rotterdam… Toen 
hebben ze die vijf man gearresteerd, vijf belangrijke figuren waaronder Willem 
Ruis was er een van.  

 
00:30:00 
[image: 011:28:30.17] 
AvA  En voor een bepaalde actie want ze hadden een, dat was toen nog door de 

militairen gebeurd, een explosie gehad op de oude viaduct bij het Hofplein of 
zoiets (onzeker), als ik me wel herinner. Toen hebben ze die, een paar van die 
Rotterdammers toen doodgeschoten. Die eigenlijk als 'hostes' genomen waren, 
daar weet ik geen Hollands woord voor. Dus, maar ook daarin werd weinig op 
gereageerd, Rotterdam werd toen een boete opgelegd dat weet ik wel door de 
regering, door de Duitsers.  

IV  Een boete 
AvA  Een boete een schadevergoeding die ze moesten betalen aan de Duitsers. Maar 

kijk ook toen dus,  
 

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. 



12 
 

00:31:01 
[image: 01:29:29.09] 
AvA  dat was wel een reactie. Toen dus die sterren ingevoerd werd, was er een 

sympathiek gevoel voor de Joden in zoverre dat wanneer dus Joodse mensen op 
de straat dan werd er voor gegroet. Dat leefde wel in het begin, maar dat heeft ook 
niet lang geduurd.  

IV  Wanneer werd de ster ingevoerd, weet u dat nog? 
AvA  Dat was dus toen de ster ingevoerd werd en dus de Joden kenbaar werden.  
IV  Wanneer was dat ongeveer?  
AvA  Dat was mei, april 1942 in die buurt dat de ster ingevoerd werd.  
IV  Ja 
AvA  Het tweede jaar.  
IV  Wat was u toen doende nog steeds?  
AvA  Toen was ik nog altijd in dienst bij de gemeente Rotterdam voor de 

voedseldistributie, althans ja dat was gemeente Rotterdam.  
IV  En nog altijd ook in de illegaliteit in de vorm van het rondbrengen van bladen?  
 
00:32:02 
[image: 01:30:28.02] 
AvA  Ach rondbrengen van bladen, kleine dingetjes allemaal. Wat achteraf gezegd, wat 

heb je eigenlijk gedaan? Dat waren, waren maar hele kleine dingetjes. Maar wij 
kregen op een gegeven moment de verklaring af te leggen, dat we zelf niet Joods 
waren. Dat was ook zoiets in juni '42, dat wij die verklaring moest, nou ik heb dat 
ding gewoon opzij geschoven en ik heb zo over het hele formulier heen gezet 
(maakt een groot armgebaar) niet Joods van. Ik heb het dus niet ingevuld, maar ze 
hebben geen actie toen tegen me ondernomen, dat vonden ze schijnbaar 
voldoende.  

IV  'U schreef niet Joods.'  
AvA  Ik heb over het hele vel geschreven 'niet Joods', ik wilde die hele verklaring die er 

bij hoorde niet invullen.  
 
00:33:02 
[image: 01:31:25.21] 
IV  Hoelang bent u in die positie gebleven in Rotterdam?  
AvA  Tot 3 september 1942 
IV  Wat gebeurde er toen?  
AvA  Kijk in juni begonnen de eerste transporten. Dat is een hele organisatie geweest, 

de kerken begonnen zich natuurlijk te roeren in deze geschiedenis. Of er veel of 
weinig weerstand geweest is, daar wil ik geen oordeel over hebben in ieder geval 
ik ben er niet totaal, niet over tevreden laat ik het zo zeggen. De enige die een 
positief standpunt innam dat was Kardinaal de Jong en die zei ik wil niet een, dat 
was een Oostenrijkse, een Oostenrijkse kardinaal geweest schijnbaar die had zich 
opgesteld ten voordeel van de Duitse politiek.  

 
00:34:01 
[image: 01:32:22.06] 

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. 



13 
 

AvA  De uitspraak van Kardinaal de Jong was, ik weet niet ik geloof dat die man 
Innitzer ofzo zoiets was dat Kardinaal Innitzer. En hij zei toen ik wil niet een 
tweede Innitzer zijn, iets in die zin. En dat heeft hij volgehouden de hele oorlog. 
Ik ga niet meewerken met de Duitsers en dat hebben de andere kerken wel 
gedaan, dat wil zeggen, welgedaan dat is misschien weer te hard uitgedrukt. Die 
hebben meer lijdelijk verzet gepleegd dan direct verzet. Maar het vervolg hiervan 
was dat Seyss-Inquart heeft toen een redevoering gehouden ergens in Hengelo of 
in Almelo en dat was in juni, juni 42 tegen standpunt van de Katholieke Kerk in,  

 
00:35:04 
[image: 01:33:22.19] 
AvA  en als eerste actie. Heeft hij toen alle Joodse mensen die katholiek geworden 

waren of katholiek ondergebracht waren, of in ieder geval het katholieke Joodse 
deel heeft hij achterelkaar op transport gezet. Dat was een transport van 15 juni 
geloof ik 1942.  

IV  Dat was een reactie op ?  
AvA  Op de actie eigenlijk van kardinaal De Jong. Dat hij zich niet neer wilde leggen, 

bij bepaalde beslissingen. Het ging geloof ik over een kerkbrief. Die werd wel 
voorgelezen in de Katholieke en die hebben de Nederlandse kerk, of de 
Protestantse Kerk om het in zijn algemeen te zeggen, tegengehouden.  

IV  Een kerkbrief tegen de vervolging van de Joden.  
AvA  Ja, ja en daarop toen dat gebeurde,  
 
00:36:01 
[image: 01:34:17.05] 
AvA  nouja toen vloog ik in vuur en vlam en dat was het, dat was het hele eieren eten. 

En toen heb ik dus gezocht om wat gaan we doen, niet waar? En dat heeft 
gecombineerd dat ik kreeg een, ik kon een positie krijgen bij de Nederlandse 
kamp commandant, want Westerbork was een kamp, wat ingericht was door de 
Nederlandse regering en viel onder het ministerie in eerste instantie het ministerie 
van binnenlandse zaken en is in de oorlog overgedragen aan het ministerie van 
justitie. 

IV  Waarvoor was het kamp opgericht?  
AvA   Voor de opvang van illegale Duitse emigranten, Joodse emigranten. En die waren 

in Nederland gewoon nog, om op verdere doorreis tot dat ze hun verdere vissas 
hadden voor de landen waar ze naar toe wilden. Dus het was gewoon voor een 
tijdelijk onderkomen en dat is een op zich zelf genomen een niet al te frisse 
geschiedenis geweest voor Nederland.  

 
00:37:03 
[image: 01:35:16.10] 
AvA  Want waar moest dat kamp gebouwd worden? De eerste gedachte was om het op 

de Veluwe onder te brengen, in het midden van het land. Maar daar was koningin 
Wilhelmina tegen, dat was te dicht bij het paleis 't Loo. En toen hebben ze een 
plaatsje gevonden op de uiterste grens van de gemeente Westerbork en het dichtst 
bij Duitsland was, hemelsbreed zaten we ongeveer anderhalve kilometer van de 
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Duitse grens af. In een totaal laat we zeggen een verbannen oord, er was geen 
waterleiding er was elektriciteit, alles werd lokaal geregeld ze hadden daar hun 
eigen waterbronnen en ze hadden hun eigen elektriciteitsvoorziening. Er werd 
gewoon een heel nieuw stadje opgebouwd.  

IV  Het kamp bestond ongeveer vanaf welk jaar?  
 
00:38:02 
[image: 01:36:13.01] 
AvA  1940, begin 1940 het is gebouwd geloof ik in 1939. Om die andere vluchtelingen 

kampen die over Nederland verdeeld waren dus te samen te brengen en toen de 
Duitsers kwamen was er nog maar een bevolking van een paar honderd man, die 
waren eigenlijk aan het afbouwen van het kamp. Dus ik kon dan, als assistent van 
de kamp commandant bij komen, omdat de bedoeling was in eerste instantie we 
brengen daar alleen maar de Joden samen. Dus ook geen doorvoer. En nou ja ik 
kwam daar.  

IV  Waarom wilde u daar naar toe?  
AvA  Omdat ik wilde weten wat er gebeurde met de Joden. Dus meer controle zien uit 

te oefenen op wat gaan ze doen. Toen kwam ik daar aan en  
 
00:39:00 
[image: 01:37:08.23] 
IV  U werd aangenomen?  
AvA  Ja daar ging het om. De eerste dag dus dat ik zou gaan werken, toen werd ik in 

een apart kamertje gezet bij zijn bureau en daar heb ik gezeten tot een uur of elf. 
Toen kwam Schol (?) de gezagvoerder, de Kapitein Schol dus de directeur van 
kamp Westerbork die kwam met zo'n rood hoofd naar mij toe en die zegt: 'meneer 
Van As, er klopt hier iets niet ik mag u niet aannemen, de Duitsers zijn er tegen 
en u mag het kamp niet verlaten.' Nou toen zat ik als gevangene binnen kamp 
Westerbork. Totdat de Duitsers uitgezocht hebben hoe die positie precies in elkaar 
zat. Dus we hebben tot 2 oktober, mocht ik het kamp totaal niet uit en ik was 
getrouwd en ik zat daar, 

 
00:40:04 
[image: 01:38:10.10] 
AvA  gewoon in een kamp, in een klein huisje en ik mocht niks doen. En in die tijd dat 

ik binnen het kamp was, het was volledig Nederlands gecontroleerd en de 
Duitsers die er dus toen waren die waren alleen maar op de dag en 's avonds 
gingen ze naar Assen want daar woonden ze. Dus ik had de volle gelegenheid om 
de hele administratie en alles wat binnen het kamp was te leren kennen en dat 
deed ik in de avond uren. Dus ik bezocht daar alle dienstleiders dus enzovoorts.  

IV  U kon vrij rondlopen?  
AvA  Ik kon in het kamp was ik volkomen vrij man, maar ik mocht alleen de gate niet 

uit.  
IV  Kunt u een beschrijving geven van hoe het eruit zag?  
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AvA  Nou het was aardig ingericht, want voor de gehuwde mensen waren dus kleine 
huisjes en dat bestond uit een, zo'n huisje had ik op dat moment ook, een 
woonkamer van ongeveer 

 
00:41:01 
[image: 01:39:05.08] 
 
AvA  denk drie bij vier meter een woonkamer ongeveer, de slaapkamer was ongeveer 

twee bij twee en half en dan had je een keuken en een wc, dat was het hele barak. 
Maar dat was dus voor het gezinsleven en dan had je grote barakken waarin dus 
vrijgezellen werden ondergebracht, die hadden dus slaapzalen en in het midden 
hadden zij dus een eetgelegenheid dat, het was, ze hadden centrale verwarming, 
ze hadden hun eigen waterleiding, ze hadden doucheruimtes, ze hadden een grote 
centrale keuken het was allemaal, dat was allemaal keurig ingericht ja.  

 
00:42:00 
[image: 01:40:02.05] 
AvA  Het zag er in zijn geheel vrij vriendelijk uit. Het had geen prikkeldraad, ja in die 

tijd was het prikkeldraad versperring er wel omheen gebracht maar dat was dus op 
verzoek van de Duitsers gebeurd. Niet eerder dan juni 1942 want toen kwamen de 
Duitsers dus eigenlijk voor het eerst in het kamp, voor die tijd bemoeiden ze zich 
er helemaal niet mee. Ze hadden er wel een idee van maar ze lieten het gewoon 
aan het Nederlandse gezag over, de bewaking was ook door de marechaussee, en 
nou ja 2 oktober kreeg ik het bericht van, nee het was zuiver een intrige van 
Nederlandse staf en die had zich tot de Duitsers gericht, daar zagen ze dus een 
kans in, Schol in tegen te werken en inmiddels was een andere gang aan de zaak, 
dat was van het Centraal Bureau voor de Distributie.  

 
00:43:01 
[image: 01:41:00.06]  
AvA  En die op grond dus van datzelfde feit dat ze verwachtte dat de bevolking in het 

kamp sterk zou toenemen, wilde het centraal distributie kantoor een eigen kantoor 
daar hebben en toen viel de aandacht op mij. Ze zeiden hé hij is een oud 
distributie ambtenaar uit Rotterdam dus geef hem de leiding, tenminste ik had nog 
niet de leiding, ik kreeg de titel van plaatsvervangend leider van dat 
distributiekantoor en dat heb ik opgericht op 12 oktober 1942. Nou 2 oktober was 
ik dus vrij man en toen heb ik dat grote transport, want mijn vrouw en ik zijn toen 
naar Groningen gegaan om onze vrijheid te vieren en toen zag ik de ravage, dat 
was enorm, want we kwamen in Assen en daar was het allemaal.  

 
00:44:00 
[image: 01:41:57.12] 
AvA  Het was allemaal door de Nederlandse politie je zag er geen Duitser bij.  
IV  Wat voor een ravage zag u?  
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AvA  Allemaal Joden die daar op het perron stonden met gepakt en bezakt en begeleid 
door Nederlandse politie. Zo zelfde zag ik in Groningen. En toen kwamen wij 's 
avonds terug.  

IV  Waar zag u die?  
AvA  In Assen daar begon het mee, wij gingen dus met de trein door naar Assen, eh 

naar Groningen. Groningen was het hele station was vol. Nou ja toen hebben wij 
in Groningen ons onze vrijheid gevierd.  

IV  Kunt u beschrijven hoe dat er uit zag dat station? Wie waren daar en hoeveel? 
AvA  Nou dat is dus wat ik zei. Het was, er waren praktisch geen Duisters bij, het was 

allemaal Nederlandse politie die dus de Joden naar de trein bracht en van de trein 
dus, hoe ze die kaartjes gekregen hebben weet ik niet allemaal precies,  

 
00:45:03 
[image: 01:42:57.03] 
AvA  maar in ieder geval ze hadden een richting Westerbork. De trein die werd 

uitgeladen in Hooghalen en van daar uit werden ze dus door de kampbevolking 
opgevangen en dat was een vliegende colonne die dus binnen Kamp Westerbork 
bestond. Die haalde alle bagage op en de mensen die wandelde dat stuk, dat was 
ongeveer vier en een halve kilometer (4,5 km) naar het kamp. Maar het was een 
enorme ravage want de hele weg lag bezaaid met koffers en. 

IV  Waren dat de eerste transporten die u zag?  
AvA  Dat waren de eerste transporten achteraf hoorde ik dat, Schol had de opdracht 

gekregen via de sectie 'Vier bij Vier' van de SD dat slakaatisch (…?) euh 
zestienduizend (16.000) Joodse mensen in Kamp Westerbork zouden worden 
gebracht. En de bevolking was in die tijd ongeveer een drie a vierduizend dus dat 
werd ineens een bevolking van twintigduizend (20.000).  

 
00:46:01 
[image: 01:43:53.01] 
AvA  Inmiddels hadden de Duisters al grote barakken gebouwd, dat waren Franse 

barakken met een capaciteit van ongeveer zo'n zeshonderd (600) man, maar daar 
hadden die mensen lang die vrijheid niet die dus in het eerste kamp bestond. Het 
waren allemaal grote barakken.  

IV  Nog even u zag eerst op het station van Assen de mensen, wat waren dat voor 
mensen? Waren dat families, waren dat mannen, waren het vrouwen, waren het?  

AvA  Het waren veelal vrouwen met kinderen, want de mannen waren al ondergebracht 
in verschillende werkkampen. Over eigenlijk het gehele oostelijke deel (maakt 
handgebaar) ook wel nog wat in het westen, maar de meeste in het oosten. Dat 
waren oude werkkampen van de Heidemaatschappij daarin waren ze 
ondergebracht, de mannen.  

 
00:46:59 
[image: 01:44:48.22] 
 
AvA  Daar deden ze dus al werk voor de Nederlandse Heidemaatschappij, het ontginnen 

van land enzovoorts. En die, die kampen werden ook leeggehaald maar dat was 
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apart, en de vrouwen en kinderen daarvan die werden opgehaald over heel 
Nederland en zo naar Westerbork gebracht.  

IV  Dus u zag het merendeel vrouwen en kinderen?  
AvA  Het merendeel waren, die op het station stonden, waren vrouwen en kinderen ja.  
IV  Die kwamen uiteindelijk aan op Hooghalen zei u, en vandaar?  
AvA  Van daar gingen ze dus te voet van Hooghalen,  
IV  Hoe ging dat?  
AvA  vier en half kilometer naar kamp Westerbork.  
IV  Met kinderen?  
AvA  Met kinderen ja. Ja dat was een drama op zich zelf. Want toen was Dischner was 

de Duitse commandant, want de kampcommandant was nog altijd Schol. Maar hij 
was dus aan Schol toegevoegd van Duitse zijde, nou die man was meer dronken 
dan wat anders. Lucif… (…?) 

 
00:48:01 
[image: 01:45:48.05] 
AvA  Daar hebben zich een heleboel drama's afgespeeld in die eerste paar dagen van 

oktober. Maar toen kwam dus 12 oktober dat ik dat kantoor opende en op die dag 
kwam ook Gemmeker die nam over want Schol heeft zwaar geprotesteerd tegen 
de houding van Dischner en Jansen, Jansen (…?) was zijn co-man. En dat heeft 
tot gevolg gehad dat, dat in ieder geval de sectie 'vier bij vier' van de SD, 
Dischner teruggeroepen heeft en daar Gemmeker voor in de plaats gesteld en 
Gemmeker was, ik heb hem altijd een gentleman boef genoemd, hij was veel 
meer humaan in zijn optreden tegenover de Joden als geheel.  

IV  Hoe bedoelt u dat?  
AvA  Nou dat heeft zijn hele periode wel gebleken.  
 
00:49:01 
[image: 01:46:45.18] 
AvA  Hij beschouwde ze meer als mens, laat ik het zo. Hij zei ik heb een maatregel 

door te voeren en hij zei dat is Kriegswichtig en daar houd ik me aan, klaar. Maar 
voor de rest binnen het kamp, heeft hij eigenlijk nooit veel gedaan.  

IV  Een gentleman zei u?  
AvA  Een gentleman boef, hij stond ze behoorlijk te woord. Maar zijn antwoord was 

dus in de meeste gevallen dus nee, klaar. 
IV  Had u veel met hem te maken?  
AvA  Ik heb nooit eigenlijk met hem willen bemoeien. Hij heeft zich meer met mij 

bemoeid dan ik met hem. Kijk ik richtte dat kantoor dus op, op 12 oktober en toen 
kreeg ik van het departement kreeg ik een leider toegevoegd en die was, dat was 
Mos, hij was dus ouder dan ik want ik was nog geen vijfentwintig (25) jaar en je 
moest vijfentwintig jaar zijn om leider te worden van een kantoor.  

 
00:50:03 
[image: 01:47:45.05] 
AvA  En als boekhouder kregen wij Dijkstra erbij. Nou maar deze man, die de leider 

dus was van het kantoor, die dacht het beter te weten dan de Duitsers. Dat was dus 
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in no time ruzie met mij en niet alleen met mij, hij dacht ook Gemmeker te 
kunnen beïnvloeden van zijn kant. Nou kijk mijn hele bedoeling was, ik benoem 
zoveel mogelijk mensen om mijn staf zo aantrekkelijk mogelijk te maken, dus ik 
had dertig mensen die ik beschermde met een bepaalde sperre. Nou daar was hij 
totaal op tegen, want wanneer hij woonde in Hooghalen in die tijd en ik was de 
enige die dus 24 uur beschikbaar was, want ik woonde in het kamp. Als hij op 
kantoor kwam dan zei hij: 'allemaal eruit ik wil werken'  

 
00:51:00 
[image: 01:48:40.18] 
AvA  nou ja dat was helemaal tegen het zere been want stuur mensen het kamp in die 

dan niks te doen hadden, dat was alleen maar een aantrekkingskracht voor de 
Duitsers om te zeggen, heeft hij nou werk of heeft hij geen werk nietwaar? Dus 
dat combineerde in een verzoek van Gemmeker,  

IV  Nog even waarom was het belangrijk om werk te hebben?  
AvA  Omdat er gelden, kijk er gingen transporten iedere dinsdag was er een transport en 

die gingen dus naar het oosten toe en iedereen die dus laten we zeggen, niet direct 
nodig was binnen kamp Westerbork die werd weggestuurd. Dat gevaar liep dus 
bij mensen net zo goed, ten eerste die in het kamp rondliepen en die Duitsers 
kwamen en die zeiden: 'wat doe je hier?' nietwaar. 'Ja, eh niks' 'oke dan ga je op 
transport'.  

 
00:52:00 
[image: 01:49:38.04] 
AvA  Afijn die, dus ik had een Sperre voor ze, dat zij dus niet op transport hoefden te 

gaan. Nou en Mos is daar naar Gemmeker toegegaan en precies die verhalen ken 
ik niet natuurlijk, omdat daar was ik niet bij. Maar uiteindelijk combineerde het in 
dat een van het hoofdkantoor van het CDK het Centraal Distributie Kantoor dus 
in Den Haag kwam, dat was een zekere Meneer Smith (?) en die kwam dus horen 
wat heeft Mos hier uitgehaald. Die is dus in eerste instantie naar Gemmeker 
toegegaan omdat de hele toedracht van dat verhaal te horen. En toen kwam die 
dus op ons kantoor. En toen zegt die tegen mij: 

 
00:53:00 
[image: 01:50:35.10] 
AvA  'nouja de heer Mos wordt teruggenomen' ik zag ja dat is allemaal mooi, want ik 

had al, dat gebeurde in december, dus toen had ik al een aantal nare ervaringen 
met deze man. Wie krijg ik er voor in de plaats want ik was op hetzelfde moment 
nog net zo min 25 jaar. Toen zegt die er is er maar een die het worden kan en dat 
bent u. Dus op 1 januari werd ik de leider van dat kantoor, toen had ik mijn 
vrijheid, toen kon ik mijn eigen gang gaan.  

IV  Wat deed u met die vrijheid, wat kon u doen?  
AvA  Nou kijk, de opdracht was van het centraal distributie kantoor was dat er geen 

verschil was tussen mensen binnen het kamp en buiten het kamp. Dus ze kregen 
dezelfde rantsoenering. Ook voor extra voeding voor hardwerkend, zwaar werk 
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voor de baby’s voor de kinderen noem maar op, voor de zieken, voor de patiënten 
want we hadden ook een ziekenhuis.  

 
00:54:03 
[image: 01:51:36.08] 
AvA  Dus ik verstrekte alles op dag basis aan het kamp, uitgewerkt dus de bonnetjes die 

gegeven werden, die werkte ik uit tot dagbasis. Dat gaf ik aan dat kamp en daar 
konden de Duitsers niks tegen doen want die konden niet zeggen jij moet minder 
verstrekken, want mijn instructie was van het CDK, je moet gelijk verstrekken en 
daarbij had ik nog het voordeel, wij hadden een boerderij bij het kamp. Want die, 
dat was een onderdeel van het kamp al van voor die tijd hè. Daar werkte veel 
Joodse mensen op, vooral Joodse mensen dus die behoorde tot de hasjara  groep 
(?) van die dus uiteindelijk naar Israel wilde. Dat waren landbouwwerkers en die 
de hele productie van de boerderij werd door ons aan het kamp gegeven als 
zelfverzorgers.  

 
00:55:03 
[image: 01:52:33.09] 
AvA  Dus wij verstrekte in feite meer dan dat er buiten verstrekt kon worden, want de 

aardappelen, de wortelen, de groenten, wat wij verbouwde dat ging naar het 
kamp. Er is nog geloof ik op het kamp Westerbork, dat is praktisch het enige wat 
nog over is een grote aardappelkelder, die we daar hadden. Daarbij dus, de 
Duitsers hadden die opdracht van het rantsoeneren gegeven aan het CDK, het 
CDK voerde dus in zekere zin uit wat de Duitsers uitvoerde. Dus binnen het kamp 
kon de Duitse commandant mij niet vertellen dat ik te veel of te weinig verstrekte. 
Dus ik had een controle en dat deed ik, ik controleerde de keuken, ik controleerde 
het ziekenhuis, ik controleerde de afdeling waar zware arbeid verricht werd, dat 
deze mensen altijd wat extra eten kregen en ik controleerde het voedsel op zich 
zelf,  

 
00:56:03 
[image: 01:53:31.06] 
AvA  door ook wel eens mee te eten. Maar alles liep nog altijd, onder het Nederlandse 

gezag in die tijd. Maar 1 januari 1943, toen en dat zie ik nog altijd als een 
goddelijk iets. Waren moest mijn positie gewijzigd worden, binnen Kamp 
Westerbork? Dat was voor mij het vraagteken. En 1 januari nam kamp 
Westerbork, Gemmeker Kamp Westerbork totaal over. Toen was het niet langer 
meer het vluchtelingenkamp Westerbork. De naam werd gewijzigd in 
Durchgangslager Westerbork er was geen sprake meer van een Hollandse 
commandant en een Duitse commandant er was alleen maar sprake van Lager 
commandant. Dus de Nederlandse staf werd opzij gedrukt, nou toen zag ik een 
duidelijkheid van mijn positie.  

 
00:57:01 
[image: 01:54:26.10]  
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AvA  Was ik dus inderdaad toegevoegd geworden aan Gemme.. aan Schol dan had ik 1 
januari er niet meer geweest, want voor de Duitsers gold jullie, de oude Hollandse 
staf die werd ontslagen of ze konden in dienst treden van de SD. Nou die 
mogelijkheid zat er bij mij absoluut niet in, ik was nooit in dienst getreden van de 
SD. Dus was er maar een mogelijkheid geweest was weg gaan. Maar nou door die 
aparte positie die gecreëerd was door het CDK stond ik los van het kamp. Dus ze 
konden mij niet aanraken.  

IV  U kon vrij in en uit lopen?  
AvA  Oja ik was wat dat betreft de baas. Ik deed wat ik wilde en ik legde gewoon op. Ik 

legde binnen het kamp gewoon op aan de dienstleiders zo moet je het verstrekken 
en anders niet, klaar.   

 
00:58:02 
[image: 01:55:025.16] 
IV  Nog even als u me toestaat, terug naar die dag dat u die eerste transporten aan zag 

komen. Voornamelijk vrouwen en kinderen zei u, en de laatste paar kilometer. 
AvA  Ja die mannen die kwamen apart, die kwamen van de werkkampen af. Die 

kwamen meest met auto's denk ik. Want die lagen ook altijd buiten de steden 
gelegen projecten.  

IV  Was er bewaking bij?  
AvA  Nee, was alleen maar politie bewaking bij. Geen Duitse bewaking, helemaal niet.  
IV  Hoe gedroegen die zich?  
AvA  (grijnst) Laten we het daar maar niet over hebben. Verschillend, de een wel de 

ander niet. Er waren altijd mensen die zich belangrijk wilde maken en het beter 
wilde doen dan de Duitsers dus, nee.  

 
00:59:01 
[image: 01:56:22.07] 
IV  Wat deed de een wel en de ander niet?  
AvA  Optreden, optreden tegenover de mensen. Je kan humaan optreden en je kan ook 

hard optreden. Vrouwen en kinderen die dus laten we zeggen, moeite hadden om 
de kinderen bij elkaar te houden slepen. Nou dan werden ze eerder opgejaagd, dan 
dat ze zeiden kind, geef dat kind aan mij dan zal ik je helpen. Het was helemaal, 
nee. Het was niet goed.  

IV  Het was niet goed?  
AvA  Nee, ook de meeste transporten die naar kamp Westerbork gebracht zijn, altijd 

zijn ze eigenlijk door Nederlanders binnengebracht. Ik heb een transport 
meegemaakt en dat is wel een van de ergste die ik meegemaakt heb. Dat was het 
transport van Ellecom, ook zo zogenaamd een werkkamp. Maar dat was in feite 
een opleidingskamp voor SS'ers.  

 
01:00:01 
[image: 01:57:19.05]  
AvA  En die mensen die hebben ze binnen zes weken ongeveer, van een normaal mens 

tot een wrak terug te brengen. En die kwamen op een avond bij ons binnen met 
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onder begeleiding van de marechaussee en we wisten dus al we waren van te 
voren ingelicht, dat dit een moeilijk transport was.  

IV  Waar kwamen die precies vandaan?  
AvA  Ellecom 
IV  Ellecom was een?  
AvA  Ellecom was een werkkamp. Maar dat was in feite een opleidingskamp voor de 

SS. En die hebben alle wreedheden geprobeerd uit te oefenen op deze mensen, die 
ze maar konden vinden.  

IV  Waar was dat kamp?  
AvA  Dat is ergens in Overijssel niet? Ik weet niet precies waar het ligt.  
IV  Hoe wist u dat, dat ze daar zo wreed waren?  
AvA  Dat, nou ja dat vonden we naderhand uit, we hadden geruchten dat deze mensen 

er niet best aan toe waren. Dus wat hadden we gedaan.  
 
01:01:01 
[image: 01:58:16.24] 
AvA  In de grote zaal waar deze mensen ontvangen werden, hadden we gemellen met 

eten klaar staan voor ze. Dat ze ontvangen werden, nou toen kwam dat troepje 
binnen en dat was gekleed in een overall met alleen maar klompen aan. 
Uitgeteerde gezichten en die zagen achterin die zaal dus dat voedsel staan en daar 
wilden ze op af. Want die mensen waren uitgehongerd, totaal uitgehongerd. Daar 
was dus de marechaussee bij en die dacht dat tegen te kunnen houden en die 
sloegen er op in. Dat heeft even een opstandje te zien gegeven, van degene die ze 
dus moesten registreren. Zeg hoor eens, laat deze mensen eerst eten. En dat 
hebben we dus gedaan en toen hebben we de mensen eerst te eten gegeven en 
daarna geregistreerd. Maar die mensen waren zo uitgehongerd dat die zelfs dat 
voedsel konden de meesten niet verdragen,  

 
01:02:03 
[image: 01:59:17.01] 
AvA  en daarin is Gemmeker heel goed opgetreden. Want hij zag dat ook in. En die 

heeft deze mensen niet op transport willen stellen, heeft ze in het ziekenhuis 
gebracht. Heeft ze weer volledig, binnen een dag en dat is ook een van de dingen 
geweest, binnen 24 uur, daar heeft mijn eh de naaimachine van mijn vrouw nog 
meege. Bij ons in de barak waar wij woonden, hebben we kleren vermaakt voor 
deze mensen. Want die hadden helemaal geen kleren, die hadden niks bij zich dan 
die overall en die paar klompen die ze aan hadden. Maar binnen 24 uur waren ze 
allemaal gekleed vanuit kleding, uit de mensen die binnen het kamp woonden. 
Nou die mensen die werden dus door Gemmeker in het ziekenhuis opgenomen, 
een groot deel ervan, en het andere deel wat nog voldoende was werd gewoon in 
het kamp opgenomen, maar werd vrijgesteld van transport.  

 
01:03:01 
[image: 02:00:12.17] 
AvA  Tot dat ze zover en dat gaf de verkeerde mening te zien, wat gaat er gebeuren in 

Auschwitz en dat was een van de dingen waar ik ook achteraan was want ik wilde 
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zelfs een keer meegaan met een Auschwitz transport, maar dat werd mij door de 
illegaliteit ontraden. Blijf waar je bent en ga zeker niet mee, want dan loop je veel 
te grote risico's.  

IV  Waarom wilde u dat?  
AvA  Ja om het zelfde he, ik wilde uitvinden, waarom en wat willen ze met de Joden 

daar doen? Allemaal dezelfde drijfveer die zit erachter, wat gaat er gebeuren?  
IV  Was dat volledig onbekend wat daar?  
AvA  Totaal en dat is totaal onbekend geweest tot drie weken na de oorlog. Ze hebben 

dat enorm goed geheim weten te houden. De mensen ik ben er nu juist Auschwitz 
geweest tot het moment waarop het eerste gas uit canisters toegevoegd werd,  

 
01:04:05 
[image: 02:01:14.02] 
AvA  waren deze mensen nog altijd overtuigd dat ze goed behandeld werden. Want ze 

werden in die gaskamer gestuurd met een stuk zeep en een handdoek. Ze dachten 
dat het sjouwers (douches) waren. 

IV  En ook in Westerbork was niets bekend?  
AvA  Nee, wij hebben het geprobeerd met briefjes. Dus aan de mensen die op transport 

gingen, daar vroegen we aan van nou ja geef ons berichten zodra je daar bent en 
verstop die in de wagen, want wij verwachten dat daar hetzelfde gebeurden als bij 
ons, dat de wagons dus uitgeladen werden en ingeladen werden door Joodse 
mensen. Maar dat is in Auschwitz nooit het geval geweest.  

IV  We moeten even een band wisselen we gaan zo verder.  
 
01:04:50 
[image: 02:01:57.11] 
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00:00:31 
[image: 03:00:16.09] 
 
 
00:00:48 
[image: 03:00:32.17] 
IV  Nog even terug als u me dat toestaat naar een van de eerste transporten die u zag, 

was dat het eerste transport of een van de eerste transporten? Die u werkelijk met 
eigen ogen zag.  

AvA  Uitgaand of ingaand?  
IV  Ingaand 
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AvA  Het eerste wat ik dus werkelijk gezien heb was 3 oktober niet in zijn geheel, want 
wij kwamen dus terug van Groningen en wij zagen de ravage dus toen we naar het 
kamp terugkeerde.  

IV  U zegt ravage wat bedoelt u daarmee?  
AvA  Al die bagage aan de kant van de weg, koffers, rugzakken, wat de mensen niet 

konden dragen en dat lag allemaal aan de kant van de weg tussen Hooghalen en 
het kamp Westerbork. En dat werd apart dus door de vliegende colonne 
opgehaald en binnen het kamp opgehaald. Dat hebben deze mensen zelf nooit 
kunnen ophalen.  

 
00:02:00 
[image: 03:01:42.04] 
IV  Een vliegende colonne wat was dat?  
AvA  Een vliegende colonne dat was dus een, een van de organisaties binnen kamp 

Westerbork die dus alle zaken deed die haast hadden en daarom had het de naam 
vliegende colonne.  

IV  Dat waren geïnterneerde mensen?  
AvA  Dat waren allemaal geïnterneerde mensen ja.  
IV  Die gingen dan buiten het kamp?  
AvA  Buiten het kamp, binnen het kamp al naar gelang. In het kamp, er werd, door de 

hele opzet van het kamp zelf het had een boerderij en die lag 800 meter buiten het 
kamp, dus veel acties die werden zowel binnen als buiten het kamp uitgevoerd. 
We hadden industrieën gewoon wat een dorp ook had, een schoenmakerij een 
linnenmakerij of een kledingmakerij, een verstelmakerij,  

 
00:03:00 
[image: 03:02:39.12] 
AvA  Wat heeft een laten we zeggen een normaal dorp nodig, nou die beroepen vond je 

binnen kamp Westerbork ook.  
IV  Als men buiten het kamp werkte als geïnterneerde, ging er dan bewaking mee?  
AvA  Nee, dat ging zuiver onder de OD, dat was een interne ordedienst, die was gericht, 

opgericht dus door de Kapitein Schol een soort binnenpolitie apparaat dat stond 
onder leiding van Pisk, Pisk (Arthur Pisk) was de leiding van de OD de 
Ordnungsdienst heette dat. Een politieapparaat, gewoon een politieapparaat. En 
die gingen mee dus met alle mensen die buiten het kamp werkte, naar de boerderij 
en aan de wegen die rondom het kamp lagen waar dus dingen uitgeoefend 
moesten worden. Dat was allemaal onder de begeleiding van de OD en ik kan me 
niet herinneren zelfs dat er bij een van die dingen een marechaussee aanwezig 
was.  

 
00:04:04 
[image: 03:03:40.15] 
AvA  Die zaten alleen bij de bewaking van de poort en de wachthuisjes rond het kamp.  
IV  En de orde dienst bestond uit?  
AvA  Joodse mensen, allemaal Joodse mensen. De hele organisatie binnen het kamp 

werd gedaan door Joodse mensen. Alle transporten binnenkomend als zowel 

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. 



24 
 

uitgaand werden geregistreerd door Joodse mensen. De hoofd dienstleider van het 
kamp was een Joodse man, die de naam had van Schlesinger, Kurt Schlesinger en 
die had het hele apparaat onder controle. Die had dus zijn dienstleiders behalve 
het ziekenhuis, het ziekenhuis dat stond onder de directe leiding van dokter 
Spanier en die had zijn eigen gezag. Daar had Schlesinger niks over de vertellen.  

IV  Waar kwam Schlesinger vandaan?  
AvA  Ik dacht, maar daar heb ik geen zekerheid van in de buurt van Keulen.  
 
00:05:02 
[image: 03:04:36.16] 
IV  Hij was oorspronkelijk een Duitser? 
AvA  Ja hij was een Duitse Jood, ja.  
IV  Waren er meerdere Duitse Joden in het kamp?  
AvA  Oh de totale bevolking in eerste instantie waren Duitse Joden, dus Duitse Joden, 

Oostenrijkse Joden waren er ook nog. En vanuit Duitsland waren er ook nog 
Poolse en er waren het was wel verschillende nationaliteiten die we hadden.  

IV  En toen kwamen er dus vanaf de tweede helft van '42 Nederlandse Joden bij? 
Mag ik dat zo samenvatten? 

AvA  Het eerste transport is dat geweest waarbij dus Kardinaal de Jong die opmerking 
had gemaakt, waarbij dus de eerste Katholieke grotendeels katholieke of katholiek 
ondergebrachte in kamp Westerbork gebracht zijn en die zijn meteen met een van 
de eerste transporten doorgestuurd, direct doorgestuurd naar het oosten.  

 
00:06:02 
[image: 03:05:34.03] 
AvA  Toen was zelfs nog niet bekend dat er een Auschwitz was.  
IV  Dat heette ook zo?  
AvA  Het heette dat zij voor werk werden ingezet in het oosten.  
IV  Werd die naam ook gebruikt?  
AvA  Werd ook gebruikt ja ja, Arbeitseinsatsz 
IV  In het oosten (slecht verstaanbaar) 
AvA  Ja in het oosten 
IV  Daar waren nog geen andere namen aan verbonden dan alleen die windrichting?  
AvA  Ja, uiteraard. De eerste transporten die de naam Auschwitz Westerbork droegen, 

die zijn niet eerder gekomen dan in 1943. Toen stond er een bordje op, op de trein 
(maakt handgebaren van het bordje). Auschwitz Westerbork.  

IV  Voor die tijd stonden er geen 
AvA  Nee geen enkele aanduiding.  
IV  Dat transport van die katholieke Joden, die zijn gelijk doorgevoerd, was u toen al 

in het kamp?  
 
00:07:04 
[image: 03:06:33.11] 
AvA  Nee, dat is voor mijn tijd. Dat heb ik alleen dus van de verhalen en wat ik er 

naderhand over gelezen heb.  
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IV  De vrouwen en kinderen van het eerste transport wat u zag binnenkomen, die met 
de koffers langs de weg liepen. Waar kwamen die vandaan?  

AvA  Van heel Nederland. Dat was dus de uiteindelijk wat ik naderhand gehoord heb. 
Dat de Duitsers het plan hadden om Nederland eigenlijk in een slag Jodenrein te 
maken, Judenrein zoals ze dat noemden. En de uitdrukking wat ze gebruikten in 
het telegram wat dus Schol ontving dat was dus 'Slak artig' (…?)  

IV  Maar dat telegram had u toen nog niet gezien. Had u dat telegram toen gezien?  
AvA  Ik heb dat telegram nooit gezien.  
IV  Dat is later.  
AvA  Maar ik hoorde dus die uitdrukking: 'Slak vardig'(…?) in een (1) klap.  
IV  In de oorlog ook? hoorde u die uitdrukking zo noemen?  
 
00:08:01 
[image: 03:07:29.01] 
AvA  Nee dat hoorde ik een paar dagen erna toen wist ik wat er aan de hand was. Want 

toen had ik met de leiding van het kamp niks te maken in die tijd. Ik was een 
gevangene tot 2 oktober en toen ik dus 3 oktober terugkwam was voor mij een 
totale verrassing dat er ineens zoveel mensen waren, doordat wij het kamp 
uitgingen en met onze vrijheid wilde vieren, dan merkte ik ineens een (...?). 
Binnen het kamp was er toen nog niks bekend toen wij het kamp uitgingen.  

IV  U kwam eigenlijk bij toeval over hetzelfde station, als. 
AvA  Waaronder de mensen binnengebracht werden die juist naar Westerbork gebracht 

werden. En hetzelfde merkte wij toen in Groningen, maar Groningen was veel, 
veel ja drukker. Want Groningen is ook een van de plaatsen de hele provincie 
Groningen waar de meeste Joden woonden naast Amsterdam. Dus er was een hele 
drukke business daar op dat moment.  

 
00:09:00 
[image: 03:08:25.08] 
IV  Mag ik zeggen dat u bijna verbaasd was?  
AvA  Wij waren stom verbaasd, we wisten nergens van. We zeiden wat gaat er nou 

gebeuren? Totale onwetendheid zo mag ik het wel zeggen.  
IV  Dat is interessant want u hoorde naar uw beschrijving tot nu toe, een deel van de 

mensen in Nederland hier toch met meer dan normale aandacht volgde.  
AvA  Ja wij volgde, maar wisten daar op dat moment niet wat de Duitsers van plan 

waren, dat kwam daar toen tot uitdrukking. Dat was wat ik dus weet van de 
boeken, de strijd tussen Rauter en Seyss-Inquart. Seyss-Inquart had wel dezelfde 
plannen uiteindelijk, want hij viel onder dezelfde voorschriften van de regering. 
Maar Rauter had andere ideeën dan, wat ik dan in ieder geval begrepen heb, dan 
Seyss-Inquart.  

 
00:10:01 
[image: 03:09:23.13] 
AvA  Die liet zich nog wel eens een keertje bepraten voornamelijk van kerkelijke zijde. 

Maar uitvoeren daarvan had het in zijn totaliteit weinig invloed want ik denk dat 
Rauter inderdaad de meest belangrijke figuur was. En dat heeft zich uiteindelijk 
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toch wel gecombineerd in die aanslag, die uiteindelijk bij Apeldoorn gebeurd is, 
toen had de illegaliteit dus door dat is de man die we moeten hebben. Woeste 
hoeven was dat he?  

IV  Putten. De binnenkomst van die grote groep Joden, kwam die kunt u die 
beschreven, heeft u die gezien hoe ging dat ongeveer? 

 
00:11:00 
[image: 03:10:20.18] 
AvA  Zestien duizend man (16.000) Nou daar had de keuken geen capaciteit voor. En 

ook de barakken die waren er wel maar er was geen slaapgelegenheid om zo'n 
totale hoeveelheid mensen in een keer te voorzien. En direct daarna gingen twee 
transporten uit een op 4 oktober en een op 5 oktober die weer een groot deel 
afvoerde. Want ik geloof dat in die tijd zo ongeveer direct een vierduizend 
mensen afgevoerd zijn naar het oosten. Maar dat zijn cijfers die ik naderhand uit 
transportlijsten die mij toegevoegd werden. Want ik kreeg alle transportlijsten 
binnen op mijn kantoor. En daaruit leerde ik dus te kennen welke grote van de 
transporten, hoe groot de transporten waren, gemiddeld waren ze niet meer dan 
ongeveer duizend man, maar in die tijd waren transporten van tweeduizend man 
en meer.  

 
00:12:01 
[image: 03:11:18.13] 
IV  Direct na aankomst? 
AvA  Direct na 2 oktober ja, de 3e oktober.  
IV  En allemaal nog met bestemming het oosten.  
AvA  Allemaal alles het enige wat ons bekend was toen was 'oosten'. 
IV  Wat ging men daar doen in het oosten, dan volgens u?  
AvA  De eh brieven die de mensen meekregen, die opgehaald werden en voor die tijd 

dus ook ontvingen, was dat zij gebruikt werden dus voor de Arbeitseinsatz im 
Osten en daar leefden de mensen ook naar. Niemand had het idee, ik heb mensen 
bij mij binnengekregen daarvan dus, aanwezig was, hou mij maar niet tegen ik 
wil, ik ga naar het oosten want het heeft een veel beter klimaat. Ik weet nou 
eenmaal dat ik hard moet werken, nou oké dat neem ik op de koop toe, zo zijn er 
verschillende weggegaan.  

IV  Optimistisch.  
AvA  Optimistisch.  
 
00:13:00 
[image: 03:12:15.20] 
AvA  Volkomen optimistisch ja.  
IV  Was in dat licht niet wonderlijk vraag ik nu achteraf. Dat vrouwen, kinderen, 

zuigelingen.. 
AvA  Daar hebben we onze twijfels over gehad. Dat speelde bij ons dezelfde rol, dat er 

mannen naar het oosten gebracht voor een arbeidsinzet, maar waarom die oude 
van dagen? Waarom die invaliden? Waarom die kinderen? Dat is inderdaad een 
vraag geweest die bij ons leefde. Er is een rapport geweest, wat wij dus 
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onderzochten en waar wij steeds op aangedrongen hebben. En dat is ongeveer 
gepubliceerd na Dolle Dinsdag in die buurt. En dat kwam van het internationale 
Rode Kruis. En die hebben een bezoek gebracht aan Auschwitz.  

 
00:14:00 
[image: 03:13:13.12] 
AvA  En in dat rapport, wat door de Joodse Raad aan ons bekend gemaakt werd, stond 

dat Auschwitz was een heel groot kamp, had dezelfde omstandigheden zoals dat 
in Westerbork was, de mensen woonden daar in kleine huisjes in familieverband, 
hadden gordijntjes achter de ramen en bloempotten. Totale misleiding, ook van 
het internationale Rode Kruis, wat we nooit begrepen hebben. Hoe het mogelijk is 
geweest dat de Duitsers zo geheim konden houden. Aan de andere kant was ook 
het transport zo, dat degene die de transporten begeleidde, dat waren geen SS lui, 
dat waren gewone Duitse Grüne Polizei. En die heb ik geprobeerd verschillende 
keren te benaderen, om te vragen 'hoe is dat in Auschwitz?' 

 
00:15:01 
[image: 03:14:11.11] 
AvA  En van een (1) van hen heb ik eens een keer een antwoord gekregen, maar niet 

veel. Die zei alleen maar een (1) woord, en dat ben ik ook nooit vergeten: 
'Scheisse!' 'Scheisse' 

IV  Wat is dat voor een woord?  
AvA  Scheisse dat betekent nouja: kan je natuurlijk verschillend uitleggen. Niet zo dat 

je denkt dat het kan zijn. Maar meer gaf hij geen antwoord. Maar wat blijkt nou,  
IV  Wat vroeg u letterlijk? En waar was dat? Waar was dat dat u dat vroeg en wat 

vroeg u hen dan?  
AvA  Oh ze kwamen bij mij wel op kantoor. Dan nam ik ze terzijde en dan zei ik 'hoor 

eens, vertel mij eens wat. Hoe gaat dat en hoelang duurt dat en wat doen jullie 
onderweg?' enzovoorts en dat ze in Auschwitz. Nou dat was degene die dus tegen 
mij dat woord gebruikte: 'Scheisse'. Nou eh wat gebeurde er nou werkelijkheid. 
Dat is dus ook achteraf, na de oorlog bekend geworden, dat wist ik dan ook niet 
voor die tijd.  

 
00:16:00 
[image: 03:15:08.20]  
AvA  Dat een uur voor aankomst in Auschwitz dat Grüne Polizei afgelost en kwam er 

SS voor in de plaats. Dus ook de Grüne Polizei was niet op de hoogte, ze hadden 
ook hun vermoedens en er gingen geruchten, oja er gingen geruchten genoeg. 
Maar wie kan in zijn hersens uitwerken en dergelijke bestialiteit?  

IV  Viel ooit het woord 'gaskamer' ergens in Westerbork? 
AvA  Nooit. Nooit, als wij dat geweten hadden. Ja dan was er een heel ander optreden 

geweest. Een van de dingen, dat is allemaal na de oorlog geweest. En daar heb ik 
het dikwijls met andere ook over gehad, dat je zei: waarom wisten wij niet wat wij 
wilden weten?  

 
00:17:00 
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[image: 03:16:05.23] 
AvA  Want de Paus wist het, Paus Pius XII (twaalfde) Churchill wist het, Roosevelt 

wist het. Nou logischerwijs was volgens ons dus de gewone opinie. Jullie weten 
dus wat de Duitsers daar uithalen nietwaar? Het was heel eenvoudig geweest voor 
de Amerikanen en Engelsen die iedere dag over Nederland en over de bezette 
gebieden heen vlogen naar Duitsland om pamfletten af te gooien boven de bezette 
gebieden. En daarin bekend te maken, wat er werkelijk in Auschwitz gebeurde. 
Dat heeft nooit bij een van de geallieerden, zelfs maar een in de gedachten 
schijnbaar opgekomen omdat te doen. En dat heeft meest aannemelijk 
achtergrond, ze waren er niet bij geïnteresseerd want, het gevaar liep. Er is een 
boek van Drees, de prime minister na de oorlog.  

 
00:18:00 
[image: 03:17:03.17] 
AvA  Waarin hij in kort even ook het Joodse probleem naar voren brengt. En daarin 

schrijft hij, waarschijnlijk waren de geallieerden gebaat bij het niet vertellen. En 
daaruit is weer de gedachte voortgevloeid van dat Hitler had kunnen zeggen: 'nou 
jongens als jullie dus zo graag de Joden willen hebben, hier heb je ze.' En dan was 
het een probleem geworden voor de geallieerden.  

IV  De transporten werden, u zag het eerste transport kwamen er meer?  
AvA  Regelmatig, na die tijd zijn er, kwamen er iedere week mensen binnen. We 

hebben de mensen uit Vught gehad, we hebben de mensen uit Amersfoort gehad, 
ook uit die kampen kwamen ze naar ons toen.  

 
00:19:01 
[image: 03:18:01.22] 
AvA  En dan de mensen die in eerste instantie vrijgesteld waren, 'bis auf weiteres' alles 

was ‘bis auf weiteres.’ En op een gegeven moment kregen de mensen dus de 
instructie om zich te melden, vooral in Amsterdam want daar werd in, de Joden 
die dus over Nederland verdeeld woonden werden uiteindelijk samengebracht in 
Amsterdam. In een getto. En die kwamen dan door de Schouwburg heen, daarin 
werden ze dus opgevangen en geregistreerd en zo naar Westerbork overgebracht. 
We hebben directe transporten van Amersfoort gehad. We hebben, we hadden een 
Barneveld dat waren weer speciaal gesperde Joden, die zich in Nederland 
verdienste hadden gemaakt. We hadden de gedoopte. Die waren wel in 
Amsterdam. Die werden daar ook onder gebracht, maar in Westerbork hadden ze 
dus een aparte barrak drieënzeventig (73).  

 
00:20:00 
[image: 03:18:59.05] 
AvA  Ja zo hadden we verschillende lijsten. Je had de poetkammer lijst (…?), je had 

speciale diamantsperre, je had van allerlei sperres waardoor voorlopig mensen 
nog teruggehouden werden. Maar ook op een gegeven moment wanneer er geen 
transportmateriaal, om het zo uit te drukken, in kamp Westerbork aanwezig was 
dan platste, wat ze noemde platste een of andere lijst.  

IV  Sperre betekent vrijgesteld?  
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AvA  Bis auf weiteres.  
IV  Ja, van transport.  
AvA  Bis auf weiteres. Geen een had de garantie dat het een definitieve sperre was ja. 
IV  De sfeer in het kamp veranderde wel of niet met het groeien van de bevolking?  
 
00:21:00 
[image: 03:19:56.13] 
AvA  Ja in zoverre kijk, de Duitse Joden die daar in eerste instantie waren 

ondergebracht, die beschouwde het dus als hun terrein. En toen daar dus 
Nederlandse Joden binnenkwamen, toen was er wel een kwestie van rivaliteit, 
toen zeiden ze jongens we zitten nog altijd in Nederland en wat hebben jullie over 
ons te zeggen? Dus er was een bepaalde wrijving tussen de Duits Joodse 
kampbevolking en de Nederlands Joodse bevolking. De Nederlanders meenden 
dat zij meer recht op hadden om het gezag uit te oefenen binnen kamp 
Westerbork, dan dat de Duitse Joden dat hadden. Maar de Duitse Joden hadden 
het voordeel natuurlijk Duits te spreken en werden door de Duitse commandant 
op de voorgrond gebracht en daardoor was er sprake in kamp Westerbork, alter 
kamp in strasse en neue kamp in sasse' (…?) 

 
00:22:00 
[image: 03:20:54.08]  
IV  Dat werd ook bij genoemd?  
AvA  Alte kamp in strasse (…?)  die waren praktisch gezegd, vrijgesteld van transport. 

Daar moest iets bijzonders gebeuren, nou ja daar gebeurde allerlei vormen van 
intriges ook maar iets bijzonders gebeuren, wanneer daar inderdaad een van op 
transport gesteld werd, want zij hadden de leiding, zij hadden de organisatie 
binnen het kamp. En Schlesinger hield zich heel nauw gezet aan zijn opdracht.  

IV  Welke opdracht?  
AvA  Dat hij dus de leiding binnen kamp Westerbork had. Een typisch voorval daarin is 

hoe dat door Gemmeker op prijs gesteld werd, dat hij binnen een organisatie viel 
die zo goed liep. Want Schol had dat bijzonder goed uitgedokterd. En op een 
gegeven moment binnen kamp Westerbork wordt Schlesinger aangereden door 
Gemmeker.  

 
00:23:03 
[image: 03:21:54.03] 
AvA  Op de fiets. En Schlessinger valt en breekt een been. En die heeft zes weken met 

zijn been in het gips in een barrak gelegen waarin hij dus woonde. En wat je niet, 
nergens ziet gebeuren waar Schlesinger voor die tijd altijd iedere dag bij 
Gemmeker in het kantoor komt, om alle verdere plannen binnen kamp 
Westerbork met hem te bespreken en alles wat doorgevoerd moest worden. Kwam 
Gemmeker naar zijn huis toe. Zo werd, door Gemmeker de administratie van 
Schlesinger op prijs gesteld. Hij liet de leiding totaal binnen kamp Westerbork 
over aan Schlesinger en aan Spanier die twee, wij hebben nog wel eens indertijd 
gezegd, Spanier is machtiger dan Gemmeker. 
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00:24:00 
[image: 03:22:49.15] 
AvA  Want als Spanier zei, die gaat niet op transport, dan had Gemmeker er niks in te 

vertellen.  
IV  Hoe werden die transportlijsten dan samengesteld? Ik heb het over de uitgaande 

transporten.  
AvA  Dat werd door Schlesinger gedaan.  
IV  In persoon?  
AvA  In persoon. Hij had daar een apparaat voor. En degene die dus de leiding in dat 

apparaat had dat was Viet [Pisk?] en Ottenstein was daarbij de tegenpool, dat was 
de Antragsteller een hele bijzonder betrouwbaar figuur, onkreukbaar figuur 
Ottenstein was wel degene die ik het meest gewaardeerd heb en die dus alle 
gevallen beoordeelde, of beoordelen moest van die mensen die redenen hadden 
om niet op transport te gaan.  

IV  Want Antragstelle. 
AvA  Die was de Antragstelle.  
IV  Betekent verzoeken aan dus de commandant die voorgelegd werden en soms 

gingen die verzoeken door naar sectie vier bij vier van de SD in Den Haag.  
 
00:25:03 
[image: 03:23:49.21] 
AvA  En soms loste of in de meeste gevallen loste Gemmeker dat zelf op.  
IV  En die verzoeken behelsde altijd, uitstel.  
AvA  Uitstel van transport ja.  
IV  Dat maakte die mensen, speciale positie in het kamp.  
AvA  Ja, nou Pisk was dus degene die de leiding had over de hele administratie. Dat 

was dus, dat kantoor stond dus bekend om de naam registertrue (?) en naja hij had 
dus de kaartenbak en had dus de namen van de mensen die daar woonden. Kijk 
mijn werk was dus om zoveel mogelijk mensen eruit te houden, dus ik heb allerlei 
wegen gehad, mogelijkheden gehad in het begin lag dat veel gemakkelijker want 
in eerste instantie had ik mijn kantoor buiten het kamp.  

 
00:26:00 
[image: 03:24:44.13] 
AvA  En had ik het recht dus om Auschweissen permits eh hoe noem je dat? Bewijsjes 

uit te schrijven om mensen naar mijn kantoor te krijgen. Want de hele opzet van 
de distributie was, dat de mensen die binnen kwamen moesten hun distributie 
bescheiden afgeven. Nouja de meesten hadden die niet bij zich omdat ze uit huis 
gehaald waren. Maar dus dat was een methode voor mij om mensen die ik eruit 
wilde hebben, een briefje te geven kom naar mijn kantoor en de meest daarvan 
zagen niet eens mijn kantoor maar liepen de deur uit. Zodra ze de gate dus,  

IV  Die liepen waar naar toe?  
AvA  Nou dan gingen ze, dan waren ze uit het kamp. Dus ze konden weglopen.  
IV  Hoe vaak gebeurde dat?  
AvA  Oh dat is vrijveel gebeurd, in het begin. Totdat,  
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00:27:00 
[image: 03:25:42.04] 
AvA  Gemmeker doorhad dat er mensen dus buiten het kamp waren. Of tenminste 

minder mensen in het kamp, dan dat er waren volgens de lijsten. En ze hadden 
geen vermoeden, of ze hadden geen bewijs maar ze hadden wel een vermoeden 
dat dat kwam door de bewijsjes die ik afgaf. Maar bewijzen konden ze het niet.  

IV  Bracht u dat in moeilijkheden?  
AvA  Mijn kantoor werd naar binnengebracht. Dat was gewoon het gevolg. Wij zaten 

met zijn tweeën buiten, want er waren twee kantoren het kantoor van de 
burgerlijke stand van de gemeente Westerbork en mijn kantoor, dat waren de twee 
enige kantoren die, waar de administratie van kamp Westerbork niks over had te 
zeggen. En wij beiden werden toen binnen het kamp gebracht. Nou de andere 
mogelijkheid was dus ik had mijn toegang tot de registratie ik was overal, ik kon 
overal vrij bewegen.  

 
00:28:00 
[image: 03:26:39.08] 
AvA  Dus de andere methode was om als ik iemand niet kon redden op de een of andere 

manier, dan ging ik naar de registratie en nam die kaarten eruit en verscheurde ze. 
Dus dan was ze niet meer bekend als zijnde transportmateriaal.  

IV  U kon een kaart 
AvA  Ja die haalde ik eruit en die verscheurde ik. Dan was die weg. Hij was niet meer 

bekend in kamp Westerbork, dat was zijn registratie. Totdat weer opnieuw 
Gemmeker daar achter kwam. Dat er meer mensen in kamp Westerbork in 
totaliteit woonde dan er volgens de registratie aanwezig waren. En toen heeft hij 
op een gegeven dag, een transport samengesteld door uit het kamp willekeurig 
een hele groep mensen te nemen. En die onder te brengen in een grote barak en 
vandaar uit opnieuw te registreren, door de registratie en dan zo de trein in. En 
toen werd het voor mij enorm veel moeilijker om de mensen uit de transporten te 
krijgen.  

 
00:29:00 
[image: 03:27:37.09] 
AvA  Want ook opnieuw hij kon het ook niet bewijzen maar mijn op het zelfde moment 

werd mij wel de toezegging of de ontzegging gedaan, om nog ooit in de registratie 
te komen.  

IV  Waren er meer mensen zoals u die ìn de kaartenbak rommelden?  
AvA  Waarschijnlijk, dat kan ik niet beoordelen. Ik deed mijn werk en wat een ander 

deed,  
IV  Was er een, was het willekeurig dat verscheuren van die dingen of had u speciale? 
AvA  Nee, ik had opdrachten  
IV  Van wie?  
AvA  Deels van Nederlands, deels uit de gemeenschap van familieleden die naar eigen 

familie wilden hebben. Terug hebben. Waar bijzondere omstandigheden voor 
waren. Er waren zoveel dingen waarvoor ik, ik kreeg berichten en het enige waar 
ik me altijd heb van me heb proberen af te sluiten was namen.  
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00:30:00 
[image: 03:28:34.24] 
AvA  Ik wilde geen namen weten. Ja degene die binnen kamp Westerbork zaten 

natuurlijk die kende ik uiteraard. Maar het was dus juist voor de nieuwkomers die 
binnen kwamen waarvan gezegd moest worden dat ik dat en dat moest doen. Nou 
zo heb ik op een gegeven moment, kreeg ik de opdracht van de Engelsen, of van 
de Nederlandse regering uit Londen om er twee terug te houden, drie in feite. Dat 
was professor Meijers (Eduard?) en dokter Querido (Adries Querido?) en dokter 
Querido door zijn vrouw Helene Pimentel (?) en professor Meijers was een 
bijzonder figuur die was in Nederland heel bekend, omdat hij voor de oorlog was 
hij president van het Nationale Gerechtshof in Den Haag. Nou dat is een van de 
dingen die weer geweest is. Toen ik in kamp Westerbork kwam heb ik dat 
meegemaakt, Meijers is er ook. En toen was de opdracht van Meijers,  

 
00:31:02 
[image: 03:29:34.03] 
 
AvA  van dus de Duitse kant om hem met het eerst volgende transport naar het oosten te 

sturen. En daar zijn de kerken en de universiteiten tegen opgekomen, onder 
andere een (1) naam die mij wel bekend is, Bating (Bavink?) (...?) geweest 
bijvoorbeeld, om deze man niet naar Duitsland te krijgen 

IV  Maar hoe wisten de kerken en die organisaties dat er überhaupt een transport zou 
zijn waar hij op zou gaan? Werd dat landelijk bekend gemaakt?   

AvA  Er was geen landelijke bekendheid, maar er was een bekendheid dat hij opgepakt 
was.  

IV  Aha 
AvA  En dat had dan weer te maken met, het verzet dat de universiteiten hebben gedaan 

tegen het ontslag van Joodse Professoren en daar was bijvoorbeeld Professor 
Cleveringa nogal sterk ik geweest, die zich daar tegen verzet heeft.  

 
00:32:00 
[image: 03:30:29.24] 
AvA  Nou toen is Seyss-Inquart daar voor gezwicht en is professor Meijers op de 

Barneveld lijst terecht gekomen. En de Barneveld lijst was degene die speciaal 
was uitgezocht, voor die mensen die zich voor het Nederlandse volk verdienstelijk 
hadden gemaakt. En daarin heeft hij gezeten totdat Barneveld opgelost werd.  

IV  Barneveld was een speciaal kamp?  
AvA  Een speciaal kamp in Barneveld. En dat was dus voor laten we zeggen, meer 

prominente figuren uit de maatschappij. Nou toen kwam, toen dus Barneveld 
opgelost werd toen kreeg ik dat bericht vanuit Londen, via professor Oranje in 
Groningen. 'Zorg dat professor Meijers het kamp uit komt'. Met een 
onderduikadres in Friesland. Dat hadden wij dan alweer uitgezocht. 

IV  Hoe kreeg u die berichten uit Londen?  
 
00:33:01 

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. 



33 
 

[image: 03:31:28.13] 
AvA  Op vodjes papier. Op vodjes papier,  
IV  Van wie?  
AvA  die kreeg ik, nou ja die kreeg ik via professor Oranje.  
IV  Had u contact met hen?  
AvA  Ik had contact met hem via de illegaliteit had ik contact met hem. De opzet van de 

hele illegaliteit was in die tijd nog maar erg los. Ieder had zijn eigen groep en 
ieder deed zijn eigen werk. Maar van een direct verband, dus van een coördinatie 
tussen deze verschillende groepen bestond niet. En dat was maar goed ook want 
wanneer er inderdaad een coördinatie was geweest, was het voor de Duitsers veel 
gemakkelijker geweest om het zwikje (…?) op te rollen. Nou ja ik kreeg die 
opdracht,  

IV  Van die professor? 
AvA  en die opdracht hield in, ik kreeg de boodschap daarbij, dat door de regering in 

ballingsschap was besloten om professor Meijers te benoemen tot de nieuwe, 
 
00:34:03 
[image: 03:32:28.05] 
AvA   tot het nieuw samenstellen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek en dat heeft 

hij in 1946 van de Regering die toen dus in Nederland was officieel gekregen. En 
naderhand is er ook, heeft hij ook kunnen vervoeren en is daarvoor ook een 
postzegel geweest die daar voor hem uitgegeven is geworden. Maar goed ik heb 
hem toen die opdracht gegeven. En toen vroeg die dus en Querido, ze vroegen 
bedenktijd en daar zouden ze naderhand op terugkomen.  

IV  Querido? 
AvA  Querido dat was een professor, hij was een eigenlijk een internist in het 

ziekenhuis in Leiden. Maar zijn vrouw was meer bekend Helene Pimentel.  
IV  En beiden waren nu in Westerbork?  
AvA  Die wilden ze, ja die waren in Westerbork. En dat waren Barnevelders in die tijd. 

Nou dus eh professor Meijers komt terug, met Querido heb ik naderhand veel 
meer te maken gehad binnen het kamp.  

 
00:35:03 
[image: 03:33:25.21] 
AvA  Professor Meijers niet zozeer. Maar in ieder geval ze kwamen beiden terug en 

zeiden dat ze besloten hadden, om het niet te doen. Om op dat moment te gaan 
vragen, hoe en waarom? Zat er niet in. Ik respecteerde gewoon de beslissing en 
daarna was het afgelopen. Totdat dus 3 september, 4 september 1944 aanbrak en 
toen zijn deze mensen toch op transport gegaan naar Theresienstadt en daar hielp 
geen lieve moedertje meer aan, want dat was een bevel van Rauter. 3, 4 september 
1944.  

IV  Hoe had u ze geprobeerd om ze van transport te vrijwaren?  
AvA  Die? 
IV  U had ze geprobeerd van transport te vrijwaren?  
AvA  Dat was augustus '43. 
IV  Hoe had u dat geprobeerd?  
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AvA  Hij was vrij van transport, want de Barnevelders en de gedoopten werden niet op 
transport gesteld.  

 
00:36:02 
[image: 03:34:22.04] 
AvA  Maar de Nederlandse regering wilde hem uit het kamp hebben. Dat hij in ieder 

geval geen gevaar liep om op transport te gaan.  
IV  En dat lukte niet?  
AvA  En dat lukte niet van mijn kant om professor Meijers daarvan te overtuigen en 

Querido en na de oorlog,  
IV  Zij wilden zelf niet?  
AvA  Daar kom ik nou aan. Na de oorlog zijn zij bevrijd geworden in Theresienstadt ze 

zijn nooit verder afgetransporteerd geworden dan Theresienstadt en daar heeft de 
professor Meijers de leiding gehad over de Nederlandse groep die daar zat en 
heeft ze uiteindelijk teruggebracht naar Nederland. Maar toen ik dus kamp 
Westerbork uiteindelijk in, 8 augustus 1945 opgelost had en de laatste Joodse 
mensen teruggebracht had in de maatschappij, ben ik dus naar het westen gegaan 
en daar ontmoette ik opnieuw Querido in de Universiteit,  

 
00:37:01 
[image: 03:35:19.06] 
AvA  eh het academisch ziekenhuis in Leiden en toen zei die tegen me, ga even met mij 

mee naar mijn oom want Querido was een oom-zegger van Meijers, bleek mij 
toen. En die woonde aan de overkant van het academisch ziekenhuis. Nou daar 
heb ik een heel gesprek gehad met professor Meijers over alles wat er gebeurd 
was en bij het afscheid toen zei ik tegen hem, 'ja professor nu moet je me toch 
eens zeggen, waarom hebt u toen die uitnodiging van mij niet aangenomen?' Om 
het kamp uit te gaan. En dat was een heel typisch antwoord en dat ik nog altijd 
uitleg als het typisch Joods, Joods idee van de samenleving. 'Heb u naaste lief 
gelijk u zelve' uit de Thora. En hij zei toen tegen mij:  

 
00:38:00 
[image: 03:36:15.22] 
AvA  'ach meneer van As, ik was een te bekend persoon in Nederland, nietwaar doordat 

hij president geweest was van het Internationale Gerechtshof' hij zegt 'als ik die 
uitnodiging had geaccepteerd en dus ondergedoken was geweest bij mensen daar 
in Friesland, die mensen kenden mijn niet. Maar meer mensen daar omheen 
hadden mij wel herkend en dan was ik een gevaar geweest voor deze mensen. En 
daarom voelde ik mij veiliger binnen kamp Westerbork dan buiten, want ik kon 
daarmee een ander gezin leed aandoen.' Heel typisch antwoord. 

IV  Het was dus niet voor zichzelf 
AvA  Niet voor zich zelf maar meer begaand met de maatschappij, heb u naaste lief 

gelijk u zelve.  
IV  Kon u, behalve de vodjes papier die via de Groningse professor van Oranje u 

bereikte.  
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00:39:01 
[image: 03:37:13.22] 
AvA  Ik verbrande dat meteen.  
IV  Waren er andere kanalen via welke verzoeken tot verscheuren van kaarten? 
AvA  Oja, ik kreeg verschillende van, van verschillende kanten kreeg ik het door. Ja hoe 

ze mij bereikte daar kan ik weinig over zeggen, want het werd mij gewoon 
toegespeeld en dan had ik maar het uit te voeren op dat moment. Dus.  

IV  Was zo algemeen bekend, binnen en dus ook schijnbaar buiten het kamp, dat u in 
een positie was om dit soort dingen te doen?  

AvA   Euhm, moeilijk te zeggen. Ik was natuurlijk bekend, uiteraard. Maar hoe ze mij 
zagen,  

 
(Korte onderbreking ivm storend geluid)  
 
00:40:00 
[image: 03:38:11.07] 
IV  Interessant blijft dat u toegang tot een kaartenbak en dat zowel buiten het kamp, 

als binnen het kamp u tot op zekere hoogte als zodanig bekend was als iemand die 
een mogelijkheid had om in die kaartenbak te rommelen. Betekende dat niet dat 
dat zeer zeer snel verspreidde en u werd overladen met verzoeken?  

AvA  Ik weet niet wat ze buiten wisten wat ik, waar ik toen in staat was. Ze wisten dat 
ik er zat. Om even een ander voorbeeld te geven. Toen de bevrijding dus daar 
was, drie weken daarvoor kreeg ik bericht vanuit Londen opnieuw  

 
00:41:02 
[image: 03:39:10.04] 
AvA  dat aan mij de opdracht was gegeven om kamp Westerbork over te nemen, op het 

moment dus dat de Duitsers Nederland verlieten, of de Duitsers dus overwonnen 
waren. Binnen het kamp ging dat in zo verre zijn gang ik ging mijn mensen 
zoeken waarmee ik, want ik vond mijzelf vrij jong om opdat moment ook een 
grote verantwoordelijkheid te dragen. Want toen waren er ongeveer duizend 
mensen in het kamp, om daar de hele verantwoordelijkheid voor over te nemen. 
Dus ik zocht een paar ouderen bij elkaar en dat waren ongeveer zes mensen, die ik 
in mijn staat mede benoemde van mijn kant uit om met mij samen dus dan het 
kamp te gaan runnen.  

 
00:42:01 
[image: 03:40:06.18] 
AvA  Afijn dat was allemaal voor elkaar en dat is ook zo allemaal verlopen zoals het 

moest lopen, tenminste voorgenomen was. Totdat ik in 1949 kwam ik in, kwam ik 
weer eens in Westerbork terug en toen sprak ik mensen uit Hooghalen en ik weet 
niet meer zijn naam precies, maar in ieder geval ik dacht dat het een Smit was van 
Hooghalen. Daar kwam dus het gesprek over de oorlog enzovoorts en die 
behoorde tot de groep Parool en die wist mij te vertellen.  

IV  De illegale groep? 
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AvA  De illegale groep. En die wist mij te vertellen dat zij hadden plannen, op het 
moment dat dus de Duitsers overwonnen waren om kamp Westerbork van hun 
kant over te nemen. En een of twee dagen voor 

 
00:43:00 
[image: 03:41:03.18] 
AvA  dat wij dus in niemandsland vielen en daarna bevrijd werden. Kregen zij de 

opdracht vanuit Londen vingers af van Westerbork want Dhr van As is daar tot 
leider benoemd. Dus in hoeverre de andere wisten van samenwerking of van mijn 
werk als zodanig, ze wisten dat ik er zat natuurlijk uiteraard dat wisten ze wel, 
maar in hoeverre dat mijn achtergrond overeenstemming was met die van de 
Nederlandse regering dat wisten ze niet.  

IV  Welke verzoeken kwamen nog meer tot verscheuren van kaarten of tot? 
AvA  Er zijn nooit verzoeken van tot verscheuren van kaarten geweest het zijn 

oplossingen die ik kon vinden om mensen uit transport te halen. Mijn opdracht 
was probeer een transport zoveel mogelijk te saboteren.  

 
00:44:01 
[image: 03:42:01.22] 
AvA  Dus waar de Duitsers vroegen om aantallen, daar kwam gewoon een bericht 

binnen kamp Westerbork dus in de loop van een, wanneer dus het transport moest 
worden samengesteld, het volgende transport willen wij duizend mensen hebben. 
Nou, dan was mijn streven omdat getal duizend niet te halen. Dus had ik er vier 
minder, dan had ik er vier voorlopig uit het transport gehaald. Het enige drama 
waar ik mee te maken had, was wanneer er meer weggingen. Want wanneer er 
meer weggingen dan duizend en dat gebeurde meestal op vrijwillige basis. Ik heb 
verschillende transporten gehad waarbij dus een familielid op transport stond, die 
er niet uit te halen was en dat de hele rest van de familie die in Westerbork zat zei: 
'nou dan gaan wij mee'. Want we willen de familie bij elkaar houden. En dat is 
veel gebeurd.  

IV  Dus als ik het goed begrijp gaven de Duitser een getal,  
 
00:45:01 
[image: 03:42:59.14] 
AvA  Een getal, meer niet.  
IV  Niet meer dan dat? 
AvA  En soms daarbij een opdracht van die en die mensen horen in dat transport te zijn 
 Daar waren bepaalde punten voor ja.  
IV  Maar meest een getal? 
AvA  Zondermeer een getal en de rest lag aan Gemmeker wie hij er aan toe wilde 

voegen. Of afnemen, maar over het algemeen heeft Gemmeker zich strikt als een 
ambtenaar gedragen. Dit is mijn opdracht en dat voer ik uit regratles (…?). 

IV  Dus als ik het goed begrijp kon u wel invloed uitoefenen op wie weg gingen maar 
niet op hoeveel ? 
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AvA  Niet op het aantal nee, hij moest het aantal brengen. Nou dat aantal heeft nooit 
enige rol gespeeld wat we naderhand uitvonden want we hadden ook nog een 
zogenaamde strafbarak van mensen die ondergedoken waren geweest.  

 
00:46:00 
[image: 03:43:56.07] 
AvA  Die gepakt waren die zouden dan altijd met het eerst volgende transport natuurlijk 

weer weggestuurd worden. Die rol heeft in totaliteit wat gebleken dus na de 
oorlog nooit een rol gespeeld want ik geloof niet eens dat de Duitsers aan de 
andere kant, zelfs ooit een transportlijst hebben ingezien. Dat transport kwam 
binnen en die waren en ze gingen verdelen in rechts, links, rechts, links.  

IV  Want dat was uw lichte angst dat bij aankomst,  
AvA  Dat was een dreigement die waren voor de mensen denk erom, doe precies wat 

wij je instrueren en als je dat niet doet ga je als strafgeval weg. En dan ben je er 
slechter aan toen.  

IV  Maar u merkte dat in het oosten schijnbaar niet zo streng gecontroleerd werd, als 
er werd gezegd?  

AvA  Dat is achter aan  de oorlog gebleken.  
IV  In de oorlog was u daar bang voor?  
AvA  In de oorlog waren wij steeds natuurlijk jongen zorg niet dat een S (?) bij je 

transport krijgt.  
 
00:47:02 
[image: 03:44:56.04] 
AvA  Dezelfde mening, kijk allemaal was het wij waren niet ingesteld op een bestialiteit 

nietwaar? Wij waren geciviliseerde mensen en datzelfde verwachte je toch ook 
van de Duitsers. Dat ze zich als geciviliseerde mensen zouden optreden tegenover 
deze Joodse mensen. En in Holland hebben ze ook niet anders laten blijken, zeker 
niet in kamp Westerbork. Want de humaniteit die in Westerbork werd uitgevoerd 
was nergens te wereld te zien. Om een bepaald voorbeeld te nemen. Wij hadden 
iemand een Joodse man en die had de naam De Wit en waren zijn Vocal chords 
[stembanden] (wijst naar keel) weggenomen. Zijn stembanden.  

IV  Stembanden.  
AvA  En dat was gebeurd in Eindhoven in het ziekenhuis en toen 
 
00:48:00 
[image: 03:45:51.16] 
AvA  die operatie gedaan was zei die binnen negen maanden spreek ik weer. Nou 

iemand die de stembanden weggenomen zijn die kan niet meer spreken. En hij 
had dus een gaatje hier zitten (wijst naar onderkant luchtpijp) waardoor hij adem 
kon halen. En de mond was wat dat betreft volledig uitgesloten. Nou die man, die 
sprak en die sprak in een boer een geregelde boer enzo. En dat was uniek en dat 
was in Nederland nog niet bekend. En op grond van dat feit werd hij door, kreeg 
hij in kamp Westerbork een sperre. En hij werd heel Nederland doorgestuurd naar 
die ziekenhuizen waar zo'n soort operatie had plaatsgevonden. Om deze mensen 
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op te buren, zie kijk je bent nou wel de stembanden kwijt maar dit kan je nog 
doen. Iets wat Gemmeker dus in staat was te doen.  

 
00:49:00 
[image: 03:46:49.11] 
AvA  Een ander voorbeeld is. Met baby's was hij ook nog wel in geïnteresseerd met in 

samenwerking met dokter Spanier er kwam eens een keer een baby’tje binnen met 
in een couveuse en daar hadden wij niet de zorgen voor. We hadden geen 
couveuse die heeft hij over laten brengen uit het ziekenhuis in Groningen. En 
naderhand is het kind weer teruggebracht en toen kregen wij onze eigen couveuse 
ook. Maar in ieder geval zo humaan werd er in Westerbork opgetreden, je had niet 
het idee van het is zo slecht aan de andere kant. Want zie wat hier gebeurd.  

IV  Wie zorgde er voor die couveuse? 
AvA  Dokter Spanier, dokter Spanier had een ziekenhuis dat had een capaciteit na 

oktober van ongeveer elfhonderd (1100) man en om de hygiëne daar te 
handhaven, want het was een woest gebied waar wij zaten.  

 
00:50:01 
[image: 03:50:01.00] 
AvA  Het had veel zandstormen dus om die hygiëne zo goed mogelijk te handhaven is 

het eigenlijk een wonder geweest dat het ziekenhuis zo goed heeft kunnen draaien 
zonder dat er bijzonder gevaarlijke besmettingen hebben plaatsgevonden. We 
hebben wel wat gehad. We hebben polio gehad en we hebben een Tyfus periode 
gehad maar die zijn altijd binnen bepaalde normen gebleven.  

IV  Een couveuse zei u?  
AvA  Een couveuse kindje.  
IV  Uit?  
AvA  Kwam binnen.  
IV  Het kind ging naar Groningen?  
AvA  Werd door Gemmeker toegestaan ja. Naar het Groningse ziekenhuis.  
IV  Het kind was te vroeg geboren?  
AvA  Te vroeg geboren ja.  
IV  Ging het met moeder?  
AvA  Nee, de moeder bleef in het kamp.  
IV  Het ging alleen om de baby. Maar in ieder geval er werd niet gezegd, nou ja laat 

het kind maar doodgaan of zoiets er werd voor gezorgd! Dat was de hele situatie 
binnen kamp Westerbork.  

 
00:51:00 
[image: 03:48:44.11] 
AvA  Er werd niet hard opgetreden er werd niet op voedsel beperkt, ook de mensen die 

in de strafbarak zaten kregen hetzelfde eten als wat de anderen kregen.  
IV  En later kwam een couveuse naar het kamp zelfs?  
AvA  Ja hebben alles gehad. We hebben toen in Amsterdam toen de ziekenhuizen 

gesloten werden, dat was een centraal Israëlitisch ziekenhuis de SIZ de hele 
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inventaris daarvan is overgebracht geworden naar Westerbork. Westerbork had 
een ideaal kampziekenhuis, ideaal.  

IV  En wat gebeurde er met moeder en kind van de couveuse? 
AvA  Nou, toen het kind zover was dat het zichzelf, laten we zeggen, dat het in staat 

was om zelfstandig te leven zonder andere hulp werd het op transport gestuurd, 
per transport naar Duitsland. Dat was gewoon een zegswijze.  

 
00:52:00 
[image: 03:49:42.03] 
AvA  Voor de Arbeitseinsatz.  
IV  Hoe oud was het kind toen?  
AvA  Werd het kind voor de Arbeitseinsatz doorgestuurd naar het oosten. Het baby’tje 

was toen ongeveer een maand of twee. Dat zijn nou die grote tegenstellingen die 
je dan merkt, Waarom? En hoe? Wat kunnen ze daar mee doen met zo'n kindje 
wat nog tot niks in staat is.  

IV  Was u in uw positie omdat aan Schlesinger of zelfs Gemmeker te vragen?  
AvA  Oh ja daar heb ik hele gesprekken met Schlesinger over gehad ja, maar niemand 

wist het en niemand kon daar ook een oordeel over vellen.  
IV  Wat zei Schlesinger? Welke vragen stelde u aan Schlesinger?  
 
00:53:00 
[image: 03:50:39.21] 
AvA  Er werden steeds, de grote vraag was: Auschwitz. Wat gebeurt er? En we hebben 

andere kampen gehad zoals Sobibor en er was nog een ander kamp en we hadden 
Auschwitz, Glijwitz(?), Sosnowitz (?) en Sobibor en er was nog een kamp Lodz 
naderhand maar dat lag dus verder in Polen. Maar daar zijn er niet zoveel naar 
toegegaan.  

IV  De vraag was steeds dezelfde?  
AvA  De vraag was steeds dezelfde 'wat gebeurd er in Auschwitz' ja.  
IV  En het antwoord was ook altijd hetzelfde? 
AvA  Negatief. We wisten niks. We konden geen positief antwoord daaruit krijgen, dat 

dat en dat gebeurde was het maar waar. Hadden we dat kunnen weten? Ik heb het, 
nah. Een ander verhaal ik heb veel contact gehad met met natuurlijk de bevolking 
van kamp Westerbork. Met een heb ik bijzonder veel gesprekken gehad dat was 
opper rabbijn de Vries (Simon de Vries?) van Haarlem.  

 
00:54:01 
[image: 03:51:38.13] 
AvA  En daar heb ik op een gegeven moment tegen gezegd, toen was er ook weer iets 

gebeurd maar ik weet niet wat, omdat ik, ik had hem regelmatig en dan kwam hij 
bij mij op kantoor. Een hele rustige man die was toen 72 jaar en mijn gevoel was 
dat een oude man. Dat was een hele sympathieke figuur. En toen zei ik tegen 
hem: 'Rebbe (rabbijn?) nu moet je met toch een keer vertellen, hoe kan je dit 
allemaal dragen?' Zo uit je huis gehaald worden en zo hier in een kamp gezet. Als 
ik in mijn geval dit zo had moeten doorgaan, ik had het uitgegild. En toen leunde 
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die zo over een kant op mijn bureau en toen zegt die: 'misschien is het zo, 
misschien, misschien is het zo,  

 
00:55:00 
[image: 03:52:34.21] 
AvA  eh dat wij als volk zijn geboren om te lijden -met een lange ij- en daardoor beter 

in staat om het te dragen'. En die woorden hebben mij wel aan het denken gezet. 
Op dat moment gaf ik er natuurlijk geen antwoord op maar het is in mijn gedachte 
rond blijven draaien, hoe komt de man om het zo uit te drukken? En nou gezien, 
alles wat er gebeurd is en achteraf dan zeg ik, die Joden hebben inderdaad geleden 
en het heel heel heldhaftig gedragen, heel heldhaftig. Ik geloof nooit dat wij als 
christenen ooit op dezelfde wijze hadden kon vervoeren (?). En ook daarna dat ze 
het weer op konden nemen en zo moedig op konden nemen.  

 
00:56:01 
[image: 03:53:33.05] 
AvA  Dit zijn voor mij wonderen waarmee ik ook nog altijd die duidelijkheid zie. Het is 

absoluut een uitverkoren volk, want geen ander volk zou in staat zijn om op 
dezelfde wijze te verdragen.  

IV  Gemmeker had u daar gesprekken mee?  
AvA  Nooit. Nooit, ik heb nooit een (1) keer (lacht) ja, ik zocht Gemmeker niet ik 

vermijdde [vermeed]  hem. En in mijn werk had ik hem niet nodig. Want ik wist 
van te voren het 'nee' had ik altijd bij hem. Het 'ja' zou ik niet krijgen. Dus op een 
gegeven moment was de situatie zo. Ik heb reeds gezegd er waren twee kantoren.  

 
00:57:00 
[image: 03:54:29.17] 
AvA  Het ene kantoor was voor de burgerlijke stand en het andere was mijn kantoor 

waar dus kamp Westerbork als zodanig geen enkele invloed op had. Nou de leider 
daarvan dat was eh hoe heet die man ook alweer? Eerst hadden we een 
burgermeester, oud-burgemeester die was al onder het Nederlands gezag 
aanwezig. En die was een oud burgermeester en die nam dus gewoon dat meer als 
een extra baantje waar. En toen naderhand werd het toen, hij ging met pensioen en 
toen kwam er dus een gemeente ambtenaar van de gemeente Westerbork. En die 
daar was ik, we zaten naast elkaar uiteindelijk toen we binnengebracht waren 
konden we door de muur met elkaar converseren.  

 
00:58:00 
[image: 03:55:27.09] 
AvA  Toen op een gegeven dag, dat was na Dolle Dinsdag, komt hij naar mij toen en 

zegt die tegen me. De situatie was om eerlijk te zeggen zo, hij was er twee dagen 
in de week en ik zat er dus de hele week en de dagen dat die ik er niet was, nam ik 
altijd zijn bureau waar, of een oogje in het zeil. En dus hij komt naar mij toe en 
toen zegt die tegen me: 'ik ga onder'. Hij zegt ken je nou eh he, beetje beter naar 
mijn kantoor kijken dan anders, dus oke doen we.  

IV  Onder wil zeggen, onderduiken ?  
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AvA  Ja onder onderduiken. Nah ik zit op een gegeven dag op mijn kantoor en daar zie 
ik twee man van de SS voorbij lopen. En die gaan dat kantoor binnen en ik denk 
he he he, ik ze achterna. En ik zeg tegen ze: 'wat gaan jullie hier doen?' 

 
00:59:00 
[image: 03:56:25.07] 
AvA  Nou wij hebben opdracht gekregen van Gemmeker om dit kantoor te sluiten. Ik 

zeg 'oooh nee, je sluit niks want het is mijn kantoor.' Oja? ja dit is mijn kantoor. 
Ik zeg nou ga maar mee en dat is de eerste keer dat ik de telefoon opgenomen heb 
om met Gemmeker te praten. In het hele, ik heb nooit een keer contact met hem 
gezocht.  

IV  Het is dan al aan het eind van de oorlog?  
AvA  Dat was na Dolle Dinsdag.  
IV  Dolle Dinsdag was?  
AvA  Dat was 17 september na de landing in Arnhem.  
IV  '44 
AvA  Ja, nou.  
IV  De Geallieerden hebben dan al het zuiden van het land bevrijd.  
AvA  Ze hadden het zuiden van het land bevrijd.  
IV  U sprak met Gemmeker? 
AvA  Ik sprak met Gemmeker en ik zeg tegen Gemmeker ik heb hier twee man van u 

die willen het kantoor van de gemeente sluiten. Toen zegt die ja daar heb ik 
opdracht toe gegeven. Maar ik zeg, maar ik zeg dat kan niet want als eh  

 
01:00:00 
[image: 03:57:22.28] 
AvA  Van Donselaar dat was het hoofd, dan neem ik altijd zijn kantoor waar. Toen zegt 

die ow is dat zo? Ik zeg ja, dat is steeds het geval geweest. Toen zegt die geef mij 
maar een van die lui aan de telefoon en dan hoorde ik 'jeho overste' en klikken 
met de hakken. Ik zeg nou en toen werden ze telefonisch en toen gingen ze weg. 
Maar er dreigde dus een sluiting. Dus wat heb ik gedaan, ik zeg tegen mijn staf: 
'nou gaan wij het kantoor sluiten'. Want daar zaten de meest belangrijke kaarten, 
want die waren van het centraal register. De PK-kaarten de Persoonskaarten. Daar 
staan alle gegevens op van een persoon. Zijn naam, zijn geboortedatum, de datum 
van zijn huwelijk, de datum eh wie zijn ouders zijn en de hele mikmak, alles staat 
erop. 

 
01:01:00 
[image: 03:58:20.03] 
AvA  Dus die waren te belangrijk om die, want de Duitsers draaide op volle toeren de 

papiermolen om alles te vernietigen. Dus die kaarten waren zondermeer allemaal 
zo met de sluiting, wanneer dat van hem door was gegaan door de 
papiervernietigingsmachine heen gegaan. Dus ik zei: nou moet ik perse controle 
hebben, dus binnen mijn kantoor al die kaartenbakken. En ik heb die man die daar 
hielp, die van Donselaar hielp, dat was Joel en die heb ik bij mij op kantoor gezet. 
En een van mijn staf die kreeg de angst, werd bang en die liep naar mijn vrouw 
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toe en die zei wat u man nu uithaalt dat is wel zo gevaarlijk en toen zei mijn 
vrouw tegen haar, dat vertelde ze mij dus later, laat dat nou maar rustig aan mijn 
man over want hij weet heus wel wat hij doet.  

 
01:02:00 
[image: 03:59:17.24] 
AvA  Maar toen kwam de situatie, ik moest me waard maken (?). Dat ik dus de 

bevoegdheid had om als ambtenaar van de burgerlijke stand op te treden. Dus ik 
ben naar de gemeente Westerbork gegaan en nou ja die wisten natuurlijk uiteraard 
dat van Donselaar ondergedoken was. En ik heb me dus daar voorgesteld als 
zijnde degene die dus in Westerbork werkte en dat ik dus van plan was om 
eventueel het gezag over de burgerlijke stand over te nemen. Nou dat viel goed in 
de smaak van die burgermeester en pro Deo heeft hij mij toen benoemd, want ik 
kon geen twee publieke functies hebben. En op 4 december 1944 ben ik beëdigd 
geworden als ambtenaar van de burgerlijke stand. Nou toen had ik dus de 
volledige controle. Toen kon niemand mij meer wat doen.  

IV  En wat kon u doen?  
AvA  Nou die kaarten heb ik dus na de oorlog overgedragen aan,  
 
01:03:00 
[image: 04:00:15.17] 
AvA  het Nederlands Rode Kruis en daardoor weten we alles. Weten we precies wie er 

op transport gegaan is, kennen we de hele familie, kennen we alles.  
IV  Het was de administratie van de getransporteerde?  
AvA  Dat was de administratie van de getransporteerde. Iedereen, kijk het werk was dus 

van de gemeente ambtenaar binnen Westerbork, zodra deze mensen 
binnengebracht waren eiste hij van de gemeentes waar die kwamen de kaarten op. 
En die werden bewaard dus in kamp Westerbork. En dat was voor de Duitsers een 
heel belangrijk iets geweest om die te vernietigen. Maar dat heb ik dus 
onmogelijk gemaakt. Leuk idee op zichzelf. Kijk het zijn allemaal dingen, het is 
een actie die je doet als een reactie. Er wordt niet over nagedacht het had verkeerd 
kunnen gaan net zo goed. Het is goed gegaan.  

IV  Wat had verkeerd kunnen gaan?  
 
01:04:00 
[image: 04:01:13.10] 
AvA  Dat Gemmeker gezegd had 'nee' net zo, dan waren ze vernietigd geworden. En 

dan was ik, was ik meer in de belangstelling gekomen als ambtie (?) dan ever 
before en er zijn ook andere waar ik naderhand mee te maken kreeg. Maar goed in 
ieder geval er zijn een hoop dingen goed gegaan.  

IV  Als u dingen kon doen voor het verzet 
AvA  Het woord verzet mag ik hierbij niet zeggen. Ik geloof niet dat het verzet daar 

direct bij gebaat was, het verzet was meer laten we zeggen tegen wat de Duitsers 
deden dan wat anders.  

IV  U kon hier en daar in de marge begrijp ik, ik vertaal het even zelf, een aantal 
dingen doen.  
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AvA  Ik kon mij wat dat betreft gelijk stellen aan Gemmeker.  
 
01:05:00 
[image: 04:02:10.19] 
AvA  Ik had een machtspositie, absoluut een machtspositie binnen kamp Westerbork.  
IV  Daar ook en speciaal natuurlijk iemand die en machtspositie heeft kan die op 

allerlei manier gebruiken en staat ook, we zeggen in Nederland 'Hoge bomen 
vangen veel wind' werd u vaak verweten dat u dingen niet deed, kunt u daar iets 
over vertellen?  

AvA  Oh ja oh ja op een gegeven moment is die assistent zijn de Koop commandant, dat 
was Frense Weimer (…?) en op een gegeven moment, dat was ook na Dolle 
Dinsdag hebben zij van de boerderij varkens geslacht en koeien geslacht tegen 
laten we zeggen het bevel in van de departementen. Dus ik was in de keuken: 
'jongens wat zijn jullie daar aan het doen?' 

 
01:06:00 
[image: 04:03:08.09] 
AvA  Hoe kan jij hier slachten terwijl dat normaal door geen ander gedaan kan worden 

dan door de officiële geslachthuis, slachthuizen die we hebben? Terwijl ik daar 
sta komt Frense Weimer(…?) de stumchaufeur(?) die dus de Co was van 
Gemmeker. Die komt binnen. En die zegt tegen me ‘Wat doe jij hier?’ Nou mijn 
gewone werk. Ik hoor hier. Dit is een onderdeel van mijn werk. En toen zegt die 
‘Ja ja ja wij hebben je door’ en toen pakt hij zo uit zijn zak en daar haalt hij een 
stelletje kogels uit die legt hij zo voor mij en hij zegt  ‘We weten wat je doet. En 
het is nou alleen maar met, krijgen we de ploeg in handen en zeg dan maar niet 
dat de persoon die deze kogels persoonlijk door jou lichaam jaagt.’ Zo fel was hij 
tegen mij. Nou ja toen heb ik de illegaliteit ingelicht, jongens ik verkeer in groot 
gevaar. 

 
01:07:00 
[image: 04:04:05.23] 
IV  Hij zei we weten wat je doet?  
AvA  Ja, maar ze konden het niet bewijzen. En dat ging al de hele tijd en wat ik dus 

gezegd heb ook van die registratie, van dus de passen die ik uit kon schrijven, het 
vermoeden was er ze wisten hij werkt tegen, wat wij wilden doen. Maar de 
bewijzen in handen van direct bewijs, ja we hebben er een te pakken ja en die 
heeft gezegd dat jij daarvoor de verantwoording hebt gedragen die kregen ze niet 
nee.  

IV  Het bandje is vol  
 
01:07:41 
[image: 04:04:45.11] 
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Transcriptie 
 
 
00:00:00 
 
 
00:00:32 
[image: 05:00:16.17] 
 
 
00:00:47 
[image: 05:00:31.06] 
IV  U had het over het binnenkomende transport van 4 oktober, 3 oktober '42, het 

eerste grote transport begrijp ik wat u zag van een hele hoop vrouwen en 
kinderen, met de koffers langs de weg. U sprak van de 5 en 6 oktober dus direct 
daarna  

AvA  4 en 5, 4 en 5 
IV  transport uit gingen.  
AvA  Ja gingen er meteen uit.  
IV  Kunt u beschrijven, zag u die transporten, of hoorde u er alleen van?  
AvA  Nou, kijk eh dat was 's morgens in de vroegte dat wij er waren, mijn vrouw en ik 

stonden daar. En toen kwam er nog een transport binnen en dat was dus de dag 
erna 4 oktober en dat was een aansluitend transport van vrouwen en kinderen en 
die stonden toen te wachten, op het uitgaande transport. Want aan de ene kant 
kwamen er dus nog binnen en de andere kant was. De trein kwam toen al tot het 
kamp,  

 
00:02:00 
[image: 05:01:40.19] 
AvA  en de lijn was nog niet volledig doorgetrokken tot in het kamp. En dus die wachtte 

buiten het kamp voor het uitgaande transport wat daar wegging. Nou Dischner lag 
met zijn dronken kop in de commandanttour zijn roes uit te slapen en toen kwam 
het aantal niet, dat ze wilde hebben. En of het nou tweeduizend (2000) was of dat 
kan ik me niet precies meer herinneren of achttienhonderd (1800).  

IV U heeft het over het aantal voor vertrek?  
AvA  Ja over het aantal voor vertrek of dat nou een transport van tweeduizend was, 

maar het lag wel ongeveer zo rond dat figuur (?). En die vrouwen en die kinderen 
stonden daar dus aan de zijkant te wachten en daar stond de trein met de mensen 
die ingeladen werden voor het transport naar het oosten. En die trein die haalde 
het aantal niet. En dan komt Dischner met zijn dronken kop naar buiten,  

 
00:03:02 
[image: 05:02:40.14] 
 
AvA  er werd dus geroepen we hebben niet genoeg mensen voor dit transport. En toen 

zijn Dischner tegen die mensen die vrouw en kinderen die daar stonden. In 
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registeren en in stappen. En dat was een commotie ineens. Enorm. Want iedereen, 
die mannen die stonden binnen het kamp en die vrouwen en kinderen stonden 
buiten om die gezins hereniging te krijgen. En die zagen toen wel de vrouwen en 
kinderen binnenkomen en die werden door de registratie geleid en die gingen 
achterelkaar zo weer de trein in. Nou die mannen die vlogen op, dat dus 
verschillende zijn er gewoon ineens meegerend met het transport en gingen mee 
ongeregistreerd. En mijn vrouw die stond er gewoon bij te huilen, ze zegt wat 
gebeurd hier?  

 
00:04:00 
[image: 05:03:36.12] 
AvA  Iets onbegrijpelijk dat was dus gewoon Dischner met zijn dronken kop, het 

interesseerde hem niet ik moet het aantal halen, dus daar staat de groep die nog 
niet binnen is laat ze in.  

IV  U zag mannen,  
vA  Mannen binnen het kamp, die zagen hun vrouwen en kinderen dus in eens naar 

buiten gaan en die zeiden dus nou dan gaan we mee. En die gingen, die liepen 
gewoon in het transport mee. Zijn niet geregistreerd geworden, gingen zo mee in 
de trein.  

IV  Die konden daar ook vrij komen?  
AvA  Ja, nou ja ze waren in ieder geval bij hun gezin. En dat is ook wel een van de 

redenen geweest, waarom Dischner removed (?) is geworden, hij was te 
beestachtig, zeker voor Nederlandse normen in zijn optreden en toen kwam 
Gemmeker kwam en dus 12 oktober, dat was dus de week erna.  

IV  Gingen die vrouwen zo maar de trein in?  
AvA  Gingen zonder meer de trein in ja,  
 
00:05:00 
[image: 05:04:33.21] 
AvA  Door de registratie heen zo de trein in.  
IV  Wie waren daar bij als bewaking?  
AvA  Marechaussee.  
IV  Wat deden die?  
AvA  Nou die begeleidde het transport. En in de trein kwamen dus die Grüne Polizei. Er 

is geen een met SS bij ons de deur uitgegaan. Het waren allemaal Grüne Polizei.  
IV  Hoe gedroeg de marechaussee zich, heeft u? 
AvA  Veertig (40) man marechaussee hadden ze daar.  
IV  Hoe gedroegen ze zich over het algemeen?  
AvA  (Kijkt nadenkend) Gedeeltelijk goed, gedeeltelijk slecht. Ik kon er met een paar, 

nou opnieuw een voorbeeld. Dat is een verraad geweest. Euhm een van de 
transporten erna raakte ik een van mijn mensen kwijt. Dat was een van de eerste 
gevallen Heijmans was dat.  

IV  Een van uw assistenten? 
 
00:06:01 
[image: 05:05:32.19] 
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AvA  Een van mijn werkers die ik dus had, onder een vrijstelling had. En dat was ook 
het transport wat door de grote zaal heen ging en naar buiten geleid werd en ik 
stond dus op het podium om hem op te wachten en tegen hem te zeggen ‘Ik kan 
niks meer voor je doen. Dus, wat hier staat te gebeuren daar heb ik geen hand 
meer in.’ En toen kwam hij naar mij toe en toen gaf hij mij een briefkaart en zei 
tegen me, kunt u deze briefkaart voor mij posten dan weet in ieder geval de 
familie dat ik weg ben. En terwijl ik een kaart aanneem staat er een marechaussee 
achter me en die pakt zo in eens die kaart uit mijn handen (maakt handgebaar). 
Hij zegt: 'daar hoort u meer van'. Ik zeg 'zo', 

 
00:07:01 
[image: 05:06:29.15] 
AvA  Dus na afloop van dat gebeuren ik terug naar mijn kantoor, nadat transport dus 

achter de rug was. En toen kwam de ordenants van de Gemmeker, die kwam naar 
mij toe en die zei of u maar om twaalf uur op de commandanture (?) wilde 
komen. Nou daar was ik dus om twaalf uur, daar stond ik (slikt) en daar staat 
Gemmeker achter zijn bureau op en hij had van die omgeslagen mouwen, met 
zo'n hele brede, dat wij wel laten we zeggen, bij de broek hebben en daar haalt hij 
die briefkaart uit. En toen zei die tegen me: 'Wollen sie koerier spielen fur Juden?' 
Ik zeg: koerier spielen fur juden? en ik praatte,  

 
00:08:00 
[image: 05:07:26.15] 
AvA  als ik met hem sprak, dan sprak ik Hollands. Ik heb nooit Duits met hem gepraat, 

nooit. Ik ben een Hollander, jij bent een Duitser nietwaar, in Holland spreek ik 
Hollands. 

IV  Vond hij dat goed?  
AvA  Hij verstond Hollands ja, hij verstond Hollands heel behoorlijk. Nou ik verklaarde 

dus de zaak dat het een van mijn werkers was en die was dus hier op transport 
gezet, wat tegen de beslissingen inging die ik had van de leiding. En deze man, 
het enige wat ik wilde doen en dat is weer het foefje, dan komt zoiets ineens in je 
gedachten, ik had alleen maar de bedoeling om deze brief naar de censuur te 
brengen. En dat was alles. Deze man die kon dat zelf niet meer doen. Nou terwijl 
ik met het verhaal bezig was komt die marechaussee de deur binnen en die 
probeerde langs Frau Hasselt te gaan en die hem tegen. 

 
00:09:01 
[image: 05:08:25.00] 
IV  Wie is mevrouw Hasselt?  
AvA  Frau Hasselt was de secretaresse van Gemmeker. Maar hij drong haar een beetje 

op zij en toen probeerde hij te zegen dat hij de zaak even verder toe wilde lichten. 
En toen was het enige antwoord wat Gemmeker gaf, en dat was: 'die sache es so 
erledigt' (?). Wat hij mij wel toevoegde in die tijd, hij zegt weet u dat u voor zo'n 
enkel acht maanden concentratiekamp kan krijgen? Ik zeg nou dat wist ik niet, 
maar in ieder geval, ik meende hiermee niks gedaan te hebben dan dat ik mocht 
doen. Nietwaar, als ik hem vertelt had dat ik die brief zelf had willen posten dan 
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was het wat anders geweest. Zoiets komt dan in een opwelling ineens bij je, ik 
breng hem gewoon naar de censuur. Dat is dus een voorval met de marechaussee 
en zo zijn er meer geweest.  

 
00:10:00 
[image: 05:09:22.03] 
AvA  De Jong, dit was de Jong. Want die marechaussee die heeft die kaart gewoon 

afgegeven aan wachtmeester de Jong. En wachtmeester De Jong die stond 
helemaal niet goed bekend trouwens, die heeft een promotie gekregen op advies 
van Gemmeker. En hij zei altijd terwijl hij in kamp Westerbork was, dit kamp zal 
mij mijn strepen brengen. En die heeft die gekregen door Gemmeker. Nou ja hij 
heeft er niet lang plezier van gehad, want na de oorlog is hij natuurlijk uit zijn 
ambt ontzet. Hij was verkeerd.  

IV Meer gebeurtenissen, herinnert u zich met marechaussees.  
AvA  Ja er zijn zoveel kleine voorvallen geweest en waar ze zich meer druk om 

maakten dan, er was er een bij van de marechaussee die kon ik volkomen 
vertrouwen.  

 
00:11:01 
[image: 05:10:20.13] 
AvA  En die gaf mij ook informaties. Maar dat was er maar een (1). En de rest die liet ik 

volkomen buiten beschouwing. Er was een bepaalde samenwerking tussen 
marechaussee met staf van het vroegere kamp en die mee overgegaan waren naar 
de SD. En die werkten niet prettig, helemaal niet.  

IV  Was er marechaussee aanwezig bij het ter transport gaan van de mensen?  
AvA  Altijd. Daar waren ze.  
IV  Stond u daar ooit bij te kijken?  
AvA  Nee.  
IV  U zag nooit een transport weggaan?  
AvA  Oh jawel, tuurlijk ik woonde aan de spoorlijn. Ik zat in barrak 38 en die face-te 

dus de spoorlijn. Kijk de nacht, de maan, dinsdag was transportdag.  
 
00:12:03 
[image: 05:11:19.03] 
AvA  En 's maandags ging ik dus naar kantoor, gewone tijd acht negen uur daar tussen. 

En dan kwam ik niet eerder terug dan dinsdags avonds. Ik sliep nooit een 
transportnacht, dat was de hele nacht. Want de hele nacht was het een gaande en 
komen. Ik kreeg elke keer nieuwe lijsten door en dan was het maar kijken wie 
staat er nu op. Dus het was steeds een controleren van, je kon niet, laat ik zeggen 
's avonds bewijze van spreken naar bed gaan en dan de volgende dag zeggen, oke 
ik heb  mijn werk gedaan het is afgelopen.  

IV  U kreeg de lijsten door?  
AvA  Ik kreeg de lijsten ja, ik kreeg de lijsten.  
IV  Daar stonden alle namen op?  
AvA  Alle mensen die dus op transport stonden en voorgenomen waren voor transport. 
IV  En van wie kreeg u die lijsten dan?  
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AvA  Van de registratie.  
 
00:13:00 
[image: 05:12:14.04] 
IV  Wat moest u met die lijst doen?  
AvA  Nou die, ik had dus op te letten welke kaarten dus ook welke bezetting ik voor de 

andere dag had. Nadat het transport de deur uit was. Kijk ik had een regeling dat, 
de mensen die dus weggingen die kregen dus voor drie dagen eten mee. Omdat 
het transport naar Polen, duurde ongeveer drie dagen. En ik hield de mensen dus 
drie dagen langer op de bezettingslijst van het kamp, dan dat er mensen waren. 
Zodat het kamp in ieder geval geen voedsel te kort kwam daar in.  

IV  Het was een administratieve kwestie. 
AvA  Het was allemaal administratief ja.  
 
(Onderbreking)  
 
00:14:00 
[image: 05:13:12.18] 
IV  Nog even over de weggaande transporten de uitgaande transporten, ging iedereen 

uit eindelijk vrijwillig in de trein?  
AvA  Er is nooit eigenlijk weerstand geboden. Er is eigenlijk nooit weerstand geboden, 

ik heb een keer dus dat ook persoonlijk meegemaakt dat een van de mensen die 
dacht nog bij Gemmeker een mogelijkheid te zien, om teruggesteld te worden en 
die sprong dus uit de trein toen Gemmeker langskwam en lichtte dus zijn eigen 
mogelijkheden voor aan Gemmeker en Gemmeker heeft hem gewoon aangehoord 
en zei nee dus hij werd teruggezet in de trein. Zo heb ik een jongen, litterly uit de 
trein gehaald. Die zat al in de trein dat was, een ordenante van mij geweest en hij 
heette Heino Sijpeneveld (?).  

 
00:15:03 
[image: 05:14:12.22]  
AvA Die werd met zijn ouders een broertje en die kwamen Originality uit Polen. En hij 

sprak dus behoorlijk Nederlands, want hij had een Nederlandse scholing gehad 
maar zijn ouders niet. Ik had mij dus voorgenomen dat hele gezin eruit te halen, 
maar hem heb ik eruit weten te halen maar de rest kon ik er niet uit krijgen. En 
toen kwam hij dus naar mij toe, nadat hij dus van de weg afwas en toen is die 
voor mij op de grond op zijn knieën gevallen en lag die in mijn schoot zich uit te 
huilen. Het was een jongen van zestien (16) jaar. Ja hij had zijn vader en moeder 
en broertje, die waren toen al onderweg, ik had hem alleen.  

 
00:16:02 
[image: 05:15:09.07] 
IV  Hoe haalde u hem uit de trein, kunt u dat nog beschrijven?  
AvA  Letterlijk, letterlijk gewoon uit de trein gehaald.  
IV  U liep daar langs.  
AvA  Ja ik liep er langs.  
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IV  En dan?  
AvA  Eruit gehaald. Maar de rest kon ik niet en dat was een moment waarbij de 

mogelijkheid was, ik zeg maak je uit de voeten. Dus hij kon er tussendoor, dus hij 
stond wel op de transportlijst maar is dus niet afgevoerd geworden.  

IV  Onder wat voor voorwendsel haalde u iemand uit de trein?  
AvA  Ja dat zijn weer diezelfde dingen het is een actie die je doet op een gegeven 

ingeving zeg nu eraus. Dat is me gelukt en die jongen heb ik toen op een sperre 
kunnen houden bij mij op kantoor. En dat heb ik dus, ik heb hem uit de trein 
gehaald. Dat was in november 1942.  

 
00:17:01 
[image: 05:16:05.20] 
AvA  En ik heb die jongen bij me gehad tot 26 februari 1944 en die jongen had niet weg 

gehoeven, want ik had ook een onderduikadres voor hem in Friesland. En hij was 
bevriend met een jongen die broer die leeft nog en die woont vlakbij mij in 
Sydney. En die zat in het Philemonisch orkest, toen komt op een gegeven Heino 
naar mij toe en hij was veel 's avonds bij ons thuis, wij woonde in het kamp en 
omdat hij alleen was, kwam hij dus veel bij ons op visite en het was eigenlijk een 
jongen die, die voelde zich volledig bij ons thuis. En toen komt die naar mij toen 
en toen zegt die, ik wil naar Polen. Ik zeg naar Polen? Hij zegt ja want dat was 
dus al toen er meer duidelijkheden zich gingen vormen dat de oorlog niet veel 
langer meer zou gaan duren.  

 
00:18:05 
[image: 05:17:07.01] 
AvA  En hij zegt mijn ouders die spreken geen Hollands en ik wil dus mijn ouders 

terugbrengen. Na de oorlog, dan is het makkelijker als ik bij ze ben. Dan wanneer 
zij daar alleen maar Pools spreken. Nou en toen zeg ik ja jongen, bloed dikker dan 
water zeggen ze bij ons, dus toen heb ik weten voor elkaar te krijgen dat hij met 
zijn vriend naar Theresienstadt konden gaan. Toen zeg ik nou Heino in plaats van 
naar Polen, Theresienstadt stond in die tijd al beter bekend dan Auschwitz en nou 
ja hij is in de trein geladen en heeft vanuit de trein nog twee briefkaarten weten te 
gooien.  

 
00:19:02 
[image: 05:18:02.15] 
AvA  Aan ons gericht want mijn vrouw was de 28ste jarig, haar verjaardag. En die 

feliciteerde hij nog met haar verjaardag en hij heeft ons bedankt voor alles wat we 
gedaan hadden nou ja. Die kaarten liggen ook op het ogenblik in het Yad Vashem.  

IV  Hij kwam niet meer terug?  
AvA  Hij is, wat ik naderhand dus van het Rode Kruis heb vernomen dat ze zijn maar 

een week in Theresienstadt geweest en toen zijn ze doodgewoon door 
getransporteerd naar Auschwitz. Nou Felix die vriend van hem die heeft het 
overleefd in zoverre dat die wandelmars van Auschwitz, van januari 1945 
meegemaakt heeft. Maar die onderweg daar gestorven en Heino is (...) er waren 
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geen verdere gegevens maar wordt aangenomen dat hij in ieder geval ineens 
vergast is geworden. (Emotioneel)  

 
00:20:05 
[image: 05:19:02.19] 
AvA  Die jongen leeft altijd in onze gedachte voort en we hebben het er steeds 

overgehad toen mijn vrouw nog leefde, want wij hebben steeds gedacht want hij 
nog terug komt dan nemen wij hem in huis. Dat was een bijzonder goede jongen. 
Ik heb voor hem ook een plaatje in Israel onthuld.  

IV  Als u langs de trein liep.  
AvA  Ik moest er langs want de enige weg van huis naar kantoor, was langs de trein.  
IV  Dan was die trein al vol met mensen vaak?  
AvA  Nou dat begon 's morgens om zes uur zoiets.  
IV  Hoelang duurde zo'n, het inladen?  
AvA  Tot elf uur. Elf uur reed ongeveer altijd de trein af.  
IV  Hoe laat begon het vullen?  
AvA  Zes uur. Zes uur in de morgen en dat werd allemaal georganiseerd door de OD, er 

was geen Duitser nog marechaussee bij. Alles werd gedaan door die OD zelf.  
 
00:21:02 
[image: 05:19:57.01] 
IV  Waren er meer mensen die u uit de trein heeft kunnen halen?  
AvA  Nee, niet zo. Niet op deze manier. Nee. Het was altijd ervoor. Maar dat werd niet 

door mij gedaan. Die kwamen zelfs niet in de trein. Dat was voor dat ze zelfs in 
de trein, zouden gegaan zijn, heb ik ik ze eruit weten te houden ja.  

IV  Dit was de enige die u fysiek uit de trein haalde?  
AvA  Die, dit is de enige die heb ik Literally uit de trein gehaald, het was nu of nooit.  
IV  Daar was dan niet een OD'er bij die zei: 'he wat doet u daar?' 
AvA  Er was niemand op dat moment, dat was juist even het moment, hij zat in de 

voorsectie en die trein die had (denkt na) zoiets van veertien wagons en die liep 
dus door het hele kamp heen, helemaal tot aan de achterkant waar nu dus dat 
monument is. Tot zover liep de trein door. En hij zat in de voorkant nou dus de 
hele groep van mensen die,  

 
00:22:02 
[image: 05:20:55.00] 
 
AvA  die met die trein betrokken waren die waren juist aan de achterkant, dus ik had op 

dat moment volledig vrij spel. Ik zei maak de benen, ga! 
IV  Behalve OD'ers waren er ook Marechaussee bij dat inladen van dat transport.  
AvA  Ja beiden.  
IV  Nog maar weer eens even, euhm hebben die zich misdragen?  
AvA  Sommige.  
IV  Zag u dat?  
AvA  Oh ja 
IV  Wat zag u?  
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AvA  Ja wat zag je, de manier van handelen. Kijk de een is zorgzaam in het begeleiden 
en de ander die zegt vooruit opschieten, hup hup, haast. Brutaliteit. Eh kijk de 
Grüne Polizei bemoeide zich helemaal niet met het transport. Die komt eigenlijk 
pas op het moment dat de trein vol was.  

 
00:23:00 
[image: 05:21:50.11] 
AvA  Die gingen dan gewoon, want er was een personenrijtuig altijd bij. En in de 

personen rijtuit zaten de Grüne Polizei en die zaten aan de achterkant van de trein. 
En het voorstuk waren allemaal veewagens, goederenwagens.  

IV  Hoeveel mensen gingen er in een wagen?  
AvA  Ongeveer zeventig, drieënzeventig zoiets, zesenzeventig per wagon.  
IV  Kon iedereen dan liggen?  
AvA  Het was vrij vol.  
IV  Wat was er op de vloer van de wagons?  
AvA  Eh stro.  
IV  Stro.  
AvA  Stro en dan was er een emmer in voor als toilet en een andere emmer voor water, 

om water te drinken. Dat was alles wat er in de trein was.  
IV  Hoe dronken de mensen dan water?  
AvA  Eh ja, ze hadden kampeergelegenheden bij zich dus ze hadden kopjes en weet ik 

wat allemaal,  
 
00:24:00 
[image: 05:22:48.13] 
AvA  van koesjes (?) hoe ze dan zichzelf konden helpen.  
IV  Kon iedereen liggen in zo'n wagon?  
AvA  Nou ja, kijk eens er gaan zesenzeventig mensen naast elkaar leggen en zie dan 

maar wat voor ruimte je overhoud. Ik denk dat het meestal, dat ze zittende hebben 
moeten slapen zo'n beetje. Of hangen. (stilte) Hoe groot is zo'n wagon, twintig 
meter, nog niet eens dat haalt het niet. Twaalf meter misschien, dat zo'n wagon 
lang is. En wat is die breed? Drie-en halve meter, maximaal.  

IV  Zesenzeventig, drieënzeventig, per wagon,  
AvA  Ja per wagon,  
IV  Altijd? 
AvA  Ja altijd ja.  
 
00:25:01 
[image: 05:23:46.22] 
IV  Elke week een (1) transport?  
AvA  Euh praktisch, we hebben een periode gehad dat we even een stilte hebben gehad. 

En dat is door Spanier geweest. Toen hadden we een Tyfus epidemie, en toen 
heeft Spanier weten voor te schrijven letterlijk, dat er gevaar was voor besmetting. 
En daar waren de Duitsers enorm bang voor en toen heeft het transport een week 
of zes stilgelegen, dat er helemaal geen transport was. Maar dat was zuiver het 
werk van Spanier.  
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IV  Dat was ook werkelijk zo, dat gevaar?  
AvA  Dat was dus wat wij gezegd hebben, wie was de machtigste persoon in kamp 

Westerbork? En dat was dus dokter Spanier, want die wist te vertellen of laten we 
zeggen voor te schrijven.  

 
00:25:59 
[image: 05:24:42.16] 
AvA  Door de bepaalde vormen van medische zaken, waarvan hij de belangrijkheid 

inzag. En de aan de Duitsers gewoon voordroeg. En het gevaar van deze 
besmetting bekend maakte.  

IV  Spanier was ook een gevangene?  
AvA  Spanier is een van de mensen die, ik weet niet of u daar wel eens van gehoord 

hebt. Dat in 1939 is er een schip vol met Duitse Joden vanuit Hamburg 
weggegaan, om te proberen om een nieuw woonhuis te vinden aan de andere kant 
van de Oceaan. Dat was de St. Louis en daar zat Spanier op en die is dus 
uiteindelijk in Antwerpen terecht gekomen. Nadat ze overal geweigerd waren, 
door Amerika, door Zuid-Amerika, Noord-Amerika beiden.  

 
00:27:00 
[image: 05:25:41.05] 
AvA  En via Antwerpen is die toen in Nederland terecht gekomen en zodoende kwam 

hij dus ook in Westerbork.  
IV  Sprak u die dagelijks?  
AvA  Oh ja, nou dagelijks. Euh zover ging het niet, maar ik sprak hem regelmatig. En 

wij hadden verschillende dingen natuurlijk te (...?), euh een van de dingen was 
bijvoorbeeld. Een vrouw die meer dan vier en halve maand in verwachting was 
mocht niet op transport. Nouja dan waren er wel eens gevallen dat een vrouw dus 
nog niet zo lang in verwachting waren en voor mij belangrijk was en voor hem, 
dus in een zekere opzicht ook. Om die te vrijwaren van transport. Dus als hij een 
briefje schreef van ja die is langer dan vierenhalve maand in verwachting dan was 
dat voor Gemmeker doorslaggevend om haar niet op transport te stellen. Dus daar 
is wel flink mee geknoeid.  

IV  Hij was even zoveel als u bezig met het terughouden van,  
 
00:28:02 
[image: 05:26:40.21] 
AvA  Veel veel, maar er waren dingen in het kamp waarbij, waarbij ik niet altijd alle 

medewerking gehad heb die ik graag wilde. En dat was weer een bepaalde 
weerstand die tussen de Joodse gemeenschap van de Duitse kant tegenover de 
Nederlandse kant leefde. En een van de dingen die in kamp Westerbork heel 
eenvoudig waren, speciaal voor de dienstleiders. Als iemand ze niet aanstond, 
lieten ze hem op transport gaan, klaar. En die macht hadden ze.  

IV  Legt u eens uit, want hoe zat het dan met die problemen, tussen die groepen 
onderling waardoor u geen medewerking kreeg?  

AvA  Vete, gewoon een vete tussen mensen.  
IV  Voorbeelden?  
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AvA  Euh het ja het niet willen, van Nederlandse kamp niet willen accepteren dat ze 
door de Duitsers opgedragen werd,  

 
00:29:00 
[image: 05:27:36.04] 
AvA  Want ze zagen ze zo. Want we spraken in het kamp nooit van een Duitse Jood of 

een Nederlandse Jood, we spraken Nederlanders en Duitsers. En zo was de 
stemming ook in het kamp. Dus als dus voor de Duitsers die de leiding hadden, 
iemand dus de bevelen niet van Nederlandse kamp opvolgde zoals zei dat wenste 
en daardoor in hun eigen gezegd dachten aangetast te zijn. Nou heel eenvoudig, 
zet hem op de lijst. En dat was iets, wat Gemmeker zeker niet tegenstond. 
Nietwaar want verdeel en heers lag erg in zijn lijn. Hm? En zo gaat dat al die 
dingen kwamen ook voor, ja.  

IV  Het binnenkomen van de transporten, werden mensen geregistreerd, hoelang 
duurde zo'n binnenkomst, duurde dat een uurtje of ?  

 
00:30:03 
[image: 05:28:37.02] 
AvA  Nou dat was vrij simpel. Het registreren was gewoon het opnemen van de naams 

persoon en verder werd er eigenlijk op een kaart niet gedaan. En verder zat er een 
van mij bij, voor het innemen van het distributiebescheiden. Dat was eigenlijk het 
hele registratie en daarna hun ontluizing, wat je van de andere kant hoorde dat 
was er bij ons niet bij, ze gingen gewoon naar de barak. Ze kregen een toewijzing 
van het woningbureau, we hadden een woningbureau binnen het kamp. Nou ja dat 
was voor de kleine kampen, of voor de gewone huisjes was dat niet mogelijk die 
gingen allemaal naar een grote barak. En daar was weer een onderscheid, dus we 
hadden een speciale gedoopte barak, dat was barak 73 daar en er was dus speciale 
Barnevelders barak, dat nummer weet ik niet.  

 
00:30:59 
[image: 05:29:30.19] 
AvA  Voor de rest was het een rest geval dan gingen ze dus naar de S barak en ik geloof 

dat dat barak 72 was.  
IV  'S' betekende? Wat betekende de 'S'?  
AvA  Strafgeval. Die kwamen dus, nou ja dat waren dus of ondergedoken of ze kwamen 

soms uit de concentratiekamp, van kamp Amersfoort hebben we verschillende 
gehad. En van Vught hebben we verschillende gehad.  

IV  En was het een aanrader om een strafgeval te zijn?  
AvA  Daar was ook Ottenstein direct bij want er waren verschillende gevallen bij die 

naar de Antragstelle gingen, om een verzoek dus om uit de straf. En er zijn heel 
veel gevallen geweest, zo is mechanicus van die dat boek Depot is verschenen die 
is als strafgeval binnengekomen. En die is uiteindelijk dus ook in het gewone 
kamp opgenomen daarna.  

 
00:32:00 
[image: 05:30:29.06] 
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AvA  Hij heeft een hele tijd in het ziekenhuis gelegen. En daar heeft hij eigenlijk 
grotendeels zijn boek geschreven.  

IV  Kende u hem?  
AvA  Nee, persoonlijk heb ik hem niet gekend nee.  
IV  Meer personen in het kamp, behalve degenen waarmee u regelmatig contact had?  
AvA  Oja er waren verschillende. Bij Schlesinger ging ik vrij veel op bezoek en dat was 

altijd 's avonds. Want Schlesinger was de hoofdfiguur, waar ik in eerste instantie 
mee te maken had was Schlesinger. Dus als ik zijn jawoord had om iemand uit het 
transport te halen dan was ik klaar. En als ik bij Schlesinger niet klaar kwam 
komen dan ging ik over naar de dienstleiders, die onder hem stonden zoals met 
Pisk de was hoofd van het OD. Heb ik ook verschillende keren mee afspraken 
gehad en die kwam meestal naar mijn kantoor toe. Als er gevallen van zijns 
mensen, of van mijn mensen gevaar liepen. Maar er waren ook mensen die bij 
hem betrokken waren,  

 
00:33:01 
[image: 05:31:27.21] 
AvA  en dan kwam die naar mij toe en zegt die in een (1) keer, ik heb er voor gezorgd 

die gaan niet op transport. En dat heeft zo praktisch gezegd tot het laatst geduurd. 
Van Pisk heb ik de meeste overlevende binnen kamp Westerbork.  

IV  En Schlesinger zag u dus bijna dagelijks?  
AvA  Schlesinger zag ik praktisch dagelijks. Maar niet direct altijd in verband met 

terugstel ofzo, maar wel veel van gedachte gewisseld, wat er veranderde 
regelingen van de ene dag op de andere, zodat verschillende lijsten die platste wat 
wij noemde. Dan was er ineens geen lijst meer en wat gaan we dan met die 
mensen doen, die erop stonden. Hoe maken we die veilig? Dus daar werd veel 
meegewerkt. Zo had ik dus op een gegeven moment een keuze van twee van mijn 
eigen staf, en dat waren twee schoonzusters van elkaar.  

 
00:34:00 
[image: 05:33:24.13] 
AvA  Nou ja beiden mannen zaten bij de OD, van die twee. En dus ik moest dus een 

beslissing nemen, ik kreeg gewoon de opdracht, je mag niet meer hebben dan 
zoveel mensen aan de staf. Dus ik moest een keuze maken. En dat was moeilijk, 
om nou een scheiding te maken tussen die twee vrouwen. Ja, achteraf is gebleken 
dat het inderdaad de juiste beslissing was, die ik heb genomen. Maar in eerste 
instantie toen ik dus die scheiding had gemaakt, een heb ik weg kunnen werken 
naar Tsielke (?) dat was het hoofd van de boerderij. En die nam dan mijn kracht 
over als secretaresse en dat bleek voor hem inderdaad een juiste figuur geweest te 
zijn. Want als die ander daar geweest had nooit gewerkt.  

 
00:35:00 
[image: 05:33:22.00] 
IV  Waarom niet? 
AvA  Andere natuur, Hanna was meer bereid tot overstag gaan dan Nimie (?) was, dat 

zijn de namen van die twee vrouwen.  

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. 



55 
 

IV  Hanna en ?  
AvA  Hanna en Niemie (?) Gudema, ze waren beiden Gudema's.  
IV  Welke ging naar de boerderij?  
AvA  Die naar de boerderij ging was Hanna, en ik hield Niemie was ja, nou ja er zijn 

verschillende natuur van mensen en toen ik die beslissing maakte, nam Hanna het 
me erg kwalijk. Dat ik haar eerst, maar achteraf toen ze eenmaal bij Tsielke (?) 
werkte toen heeft ze dat heel gauw bijgelegd. Toen was ze er (..?) content mee dat 
ik haar daar naar toegestuurd had. En daar is ze ook altijd erg dankbaar voor 
geweest tot na de oorlog toe. 

 
00:36:03 
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AvA  Ze is nou vorig jaar overleden.  
IV  Ze zijn beiden vrijgesteld gebleven?  
AvA  Ja die zijn tot het laatst in kamp Westerbork gebleven. Hebben de bevrijding daar 

meegemaakt. Ja.  
IV  U zei Gemmeker was min of meer goed gezind jegens de kinderen.  
AvA  Ja typisch, kinderen trok hem aan.  
IV  Kunt u daar een voorbeeld van geven?  
AvA  Wat ik al van dat ene kind gegeven heb. Die dus in de couveuse was, die hij naar 

Groningen gestuurd heeft en daar heeft laten verzorgen, totdat het kind zover was 
dat het overgenomen kon door het eigen ziekenhuis. En dat gebeurde meer met 
kinderen, kijk Spanier had een belangrijke invloed op Gemmeker,  

 
00:37:00 
[image: 05:35:17.08] 
AvA  en die heeft die invloed zeker gebruikt. Absoluut gebruikt ja. Hij kwam ook vrij 

veel in het ziekenhuis, vond hij prachtig iets, want het ziekenhuis was goed 
verzorgd. De hygiëne was top en daar was hij erg trots op dat hij als commandant 
zo'n gezond kamp had, waar praktisch geen medisch problemen waren. Wij 
hebben twee keer polio en  die tyfus aanval gehad, maar die waren heel gauw 
bedwongen.  

IV  Er waren in het kamp allerlei dingen, het was als een dorp.  
AvA  Het was als een dorp, ja.  
IV  Waren er winkels?  
AvA  Ja. We hadden een winkel de Lawa (?), dat was (...?) warenhuis,  
 
00:38:01 
[image: 05:36:15.10] 
AvA  En wij hadden eigen kamp geld, dat was weer een andere methode om eigenlijk 

beslag te leggen op het Joodse tegoed. Want dan konden ze hun eigen Nederlands 
geld inwisselen voor kampgeld wat waardeloos was. Maar met dat waardeloze 
geld konden ze in het kamp Westerbork inkopen doen. Nou de Lawa was 
Lagerwarenhaus  en daarin konden ze huiselijke artikelen kopen, borstels, 
kammen, zeep en bijvoorbeeld een van de dingen was, de Hero dranken waren in 
Nederland niet meer te koop. Maar wel in de Lawa en dat was een van de dingen 
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waar ik nog wel voor geïnteresseerd, maar ik mocht niet in de Lawa kopen. Dus 
hoe werd dat dan gedaan? Er kwam gewoon een van de Joodse mensen en die 
kocht het in en die bracht het dan naar mij toe en ik gaf haar dus gewoon het geld 
er weer voor terug.  

 
00:39:00 
[image: 05:37:12.14] 
IV  U mocht niet? 
AvA  Nee ik mocht niet, en dan hadden we de Lawa  en dat was een Lager Kantine, nou 

dan moet je dat even voorstellen. Dat in een kamp het mogelijk is, wij hadden dus 
de grote zaal dat was de community hall, waarin alle feesten enzovoorts 
voorstellingen van die werden gegeven, Philharmonisch orkest. En daar 
aangebouwd daar was een klein gebouwtje en dat werd in de tijd dus van Schol 
gebruikt als Synagoge. Nou die werd opgeheven op het moment dat de Duitsers 
overnamen, toen was er geen Synagoge meer. Nou die Synagoge is in die tijd 
omgezet geworden in een Laka, Lager Kantine. En dan konden de mensen 
daarvoor omdat dat een (...?) was, dat gebouw en dan hadden ze daarvoor een 
terrasje gemaakt. En daar konden de Joodse mensen in hun vrije tijd een kopje 
Ersatz (?) thee, of een kopje Ersatz koffie kopen.  

 
00:40:01 
[image: 05:38:10.21] 
AvA  En een koekje erbij zelfs, moet je voorstellen in een kamp.  
IV  Een terrasje.  
AvA  Op een terrasje zitten, stoelen buiten. (Glimlacht) Dat gebeurde.  
IV  Was er een bank, waar geld gewisseld werd?  
AvA  Er is een bank geweest in de begin dagen. En dat was een vertegenwoordiger van 

Lippmann Rosenthal, dat was een vroegere Joodse bank die dus door de Duitsers 
in beslag genomen is, en ze hebben onder die naam gewoon het Joodse tegoed 
proberen te pakken te krijgen. Nou die waren dus in kamp Westerbork vooral met 
die eerste grote transporten die daar kwamen. Maar veel later heb ik ze niet meer 
gezien. En die waren vrij brutaal, want die probeerde met allerlei mensen bang te 
maken, zoveel mogelijk geld uit hun handen te frutselen.  

IV  Hoe ging dat?  
 
00:41:00 
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AvA  Praktisch gezegd met fouillering, door die banklui ja.  
IV  Die banklui die stonden fysiek? 
AvA  Die hadden hun eigen kantoortje toen,  
IV  Waar was dat?  
AvA  Dat was bij de hoofdingang,  
IV  Dus dan kwamen de mensen binnen.  
AvA  Nadat ze geregistreerd waren, werden ze daar doorgeleid.  
IV  Door dat kantoortje?  
AvA  Ja.  
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IV  En dan werden ze daar gefouilleerd?  
AvA  Nou ja daar kan ik geen oordeel, er werden gefouilleerd, maar of ze allemaal 

gefouilleerd werden dat weet ik niet.  
IV  Hoe weet u dat, was u daar bij?  
AvA  Nee, nee daar was ik niet bij. Maar ze hebben dat wel mij vertelt hoe dat ging en 

hoe die mensen zich gedroegen en die waren beslist geen fatsoenlijke lui. Die 
traden erg hardhandig op, dat waren mensen van de NSB. Dat waren absoluut 
NSB'ers.  

IV  Bij een Joodse bank?  
 
00:42:00 
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AvA  Ja, de Joodse staf was weg. Ja het was in beslag genomen.  
IV  Ja en de mensen konden of moesten daar hun,  
AvA  Moesten, moesten daardoor heen.  
IV  En moesten daar ook hun bezittingen afgeven, of konden ze hun bezittingen 

afgeven.  
AvA  Nee, (lacht) moesten.  
IV  Moesten 
AvA  Moesten er werd dus niet alleen gevraagd naar geld, maar werd ook gevraagd naar 

polissen, naar levensverzekeringen, naar effecten, naar andere bankpapieren, naar 
papieren van waarde in ieder geval die ze wilde, beslag leggen op al die goederen.  

IV  En men was verplicht om het af te geven.  
AvA  Ja en daar kregen ze een bewijsje voor, maar dat bewijsje bleek dus niks waard te 

zijn op zichzelf.  
IV  Met welke reden werd het ingenomen?  
AvA  Werd gewoon in beslag gelegd.  
 
00:43:00 
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AvA  Klaar uit, daar werd niet over gesproken. Moesten het afgeven tot nader orde, nou 

ja wat is nader orde? Ze kregen er een bewijsje voor dat was alles. Maar of daar 
ooit een terugbetalen, nou ja dat heeft naar de oorlog nogal veel voeten in de 
aarde gegeven dus dat is nog lang niet uitgevochten zelfs.  

IV  Verzette mensen zich daartegen?  
AvA  Wat konden ze verzetten?  
IV  Protest of?  
vA  Maakt alleen de zaak erger, want er werden zonder allerlei dreigementen gezegd, 

dat was de methode van opvang van die lui. Maak ze bang, als je ze bang genoegd 
hebt nietwaar dan geven ze alles wel af. Nietwaar al was het alleen maar om hun 
leven te redden.  

IV  Er was een crematorium bij het kamp zelfs.  
AvA  Niet.  
 
00:44:00 
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AvA  Dat is pas veel later gekomen in eerste instantie tot ongeveer maart 1943 werden 
alle mensen die stierven in het kamp begraven in Assen. Er is in kamp 
Westerbork op een gegeven moment een zekere Winne gekomen, die was er eind 
1942 en die is gekomen om dat crematorium te bouwen.  

IV  Hoe heette die?  
AvA  Winne, dat was een Duitse architect. Die heeft dat crematorium gebouwd en dus 

ongeveer eind maart in die buurt, 1943 toen vonden er geen begraven[issen] meer 
plaats werd alles gecremeerd. Maar ze hadden nog altijd de mogelijkheid dat wel, 
want het gebouwtje had, het was in een T vorm gebouwd. De oven was in het 
lange stuk en aan de voorkant waren twee kamers.  

 
00:45:02 
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AvA  En in de ene kamer werd de gelegenheid gegeven voor het zogenaamde rituele 

baden en schoonmaken dus van de overledene. En dan werden ze dus daarna in de 
andere kamer neergelegd totdat de crematie plaats kon vinden.  

IV  En was het gebouwtje binnen of buiten het hek?  
AvA  Het was direct grenzend aan de hospitaalkamp. Naderhand woonde ik er schuin 

tegen over. Want ik ben op 1 juli 1944 uit het kamp gezet, toen gaven ze me een 
huis buiten het kamp.  

IV  Betekende dat het crematorium zelf net buiten het kamp was of net binnen het 
kamp?  

AvA  Ja, het lag buiten het prikkeldraad.  
IV  Verplaatste dat ooit daarna, net zoals uw kantoor ooit naar binnen prikkeldraad 

werd verhuisd.  
 
00:46:00 
[image: 05:43:55.14] 
AvA  Nooit binnen het prikkeldraad geweest.  
IV  Dus nooit binnen het prikkeldraad gebracht.  
AvA  Nee.  
IV  En Winne werkte daar?  
AvA  Winne heeft het gebouwd. Winne heeft dus binnen het kamp ook verschillende 

barakken gebouwd. Hij heeft ook casino gebouwd. Waar mijn kantoor voor die 
tijd stond, waar ik dus, dat noemde ze het groene huisje in die tijd. Omdat het was 
eerst Burgerlijke stand en ik nam het over, want de Burgerlijke stand ging als 
eerst naar binnen en ik bleef buiten. En naderhand kwam ik dus weer bij ze, 
binnen het kamp. Nou waar dat groene huisje stond daar is naderhand een casino 
gebouwd, voor de SS staf. En daar waren dus slaapgelegenheden in en werd een 
eetzaal ingemaakt en al dat soort dingen. Dat was direct tegenover de garages 
(...?) hij heeft ook de garages gebouwd.  

IV  Hij werkte bij een bouw? 
 
00:47:00 
[image: 05:44:52.19] 
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IV  Hij was in dienst van de, ik heb hem niet in SS kleding gezien. Want er is ook een 
foto van hem, want dat is de eerste kerstviering in 1942 toen, dat noemde ze 
Jufest viering (?), dat werd door de Duitsers gedaan.  Op die foto zie je Winne 
zitten naast Haster en naast Aus der Funten en Hasselt was daar ook bij en 
Gemmeker natuurlijk die zaten aan tafel. Nou dan zie je Winne in burger en de 
rest zit in militaire kleding.  

IV  Hij was een Duitse architect? 
AvA  Hij was een Duitse architect en die heeft ook de crematoria in Auschwitz 

gebouwd. Vandaar dat ik uit ging van de gedachte, Gemmeker weet beslist wat in 
Auschwitz gebeurd, want Winne was op de hoogte.  

 
00:48:00 
[image: 05:45:50.22] 
IV  Hoe weet u dat Winne? 
AvA  Winne heeft de gaskamers of de, niet de gaskamers, of dat weet ik niet. Maar hij 

heeft wel de crematoria in Auschwitz gebouwd.  
IV  Hoe weet u dat?  
AvA  Dat was algemeen bekend. Hij kwam van Auschwitz af om in Westerbork dat 

crematorium te bouwen, dat was een van de eerste dingen.  
IV  Hij had eerst de crematoria in 
AvA  In Auschwitz gebouwd.  
IV  Zei hij dat zelf tegen u of, of zeiden andere mensen dat tegen u?  
AvA  Eh (lacht) het zijn andere geweest, ik heb hem persoonlijk nooit gesproken. Nooit.  
IV  Dus andere, 
AvA  Andere hebben dat 
IV  zeiden tegen u over hem 
AvA  ja dat hij in Auschwitz dus die crematoria had gebouwd.  
IV  Kreeg u niet de neiging om direct naar hem toe te stappen en met u pregnante 

vragen over Auschwitz….  
AvA  Ik heb me nooit met de Duitsers willen bemoeien.  
 
00:49:00 
[image: 05:46:48.13] 
AvA  Bemoeide me helemaal niet met de Duitse staf. En ik heb me altijd afzijdig van 

gehouden want kijk in een zeker op zicht was ik bang om mijn mond ergens 
voorbij te praten. Nietwaar, dat deed ik zeker niet. Ik zat al in het hol van de 
leeuw en om het nog moeilijker te maken voor mezelf, dat zeker niet nee.  

IV  Winne was niet iemand die u bij voorbaat vertrouwde?  
AvA  Nee, ik vertrouwde geen van de Duisters.  
IV  Kende u ene Werner, die bij  
AvA  Wat was zijn achternaam?  
IV  Die moet ik schuldig zijn.  
AvA Want er waren een hoop Werners hoor in het kamp.  
IV  Een Duitse Jood Werner die ook met het crematorium te maken had.  
 
00:50:01 
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[image: 05:47:46.19] 
AvA  Ik ken alleen Fuchs (?) en dat was een Werner, was hij Werner, ik denk het ja. Dat 

kan wel een Werner geweest zijn. Fuchs die bij het crematorium gewerkt heeft die 
was tevens de tuinier van Gemmeker, hij deed broeikas, Gemmeker was erg 
gesteld op Kanesiens (?) hoe noem je dat? Hij groeide het liefste de witte, net 
zoiets als Prins Bernhard nogal was en daar had hij een speciaal broeikas voor aan 
laten leggen. En die werd verzorgd door Fuchs. Nou twijfel ik eraan, is Werner. 
Had Fuchs de voornaam Werner (denkt na). Kan wel eens waar zijn.  

IV  Het crematorium was direct buiten het kamp? 
AvA  Ja.  
IV  Betekent dat als mensen soms naar het crematorium gingen.  
 
00:51:02 
[image: 05:48:45.06] 
AvA  Nee mensen kwamen niet in het crematorium.  
IV  Oh daar was nooit een mogelijkheid om via het crematorium weg te komen.  
AvA  Ik ben er wel in geweest. Verschillende keren.  
IV  Zou het een mogelijkheid geweest kunnen zijn om via het crematorium het kamp 

uit te komen?  
AvA  Nee, nee.  
IV  Niemand is daar ooit uitgekomen?  
AvA  Het crematorium was een heel gewoon los staand gebouwtje, het had maar een 

deur. Nee, niet via Westerbork. Het crematorium heeft geen enkele rol gespeeld in 
de ontvluchtingen. Er is een geval bekent, daar ben ik nog mee bezig geweest om 
Gemmeker in de val te krijgen na de oorlog. En dat was toen de 3,4 september 
1944, in opdracht van Rauter kamp Westerbork geëvacueerd moest worden.  

 
00:52:02 
[image: 05:49:42.19] 
AvA  En toen ging er op 3 september een transport naar Auschwitz en 4 september een 

transport naar Theresienstadt. Maar dus een paar dagen ervoor was het in kamp 
Westerbork al bekend dat die transporten weg zouden gaan. En dat bracht de 
gemeenschap wel een beetje oproer. Dat gaat het einde worden voor ons allemaal. 
En toen is er een poging gewaagd, de cijfers weet ik niet precies, maar ik dacht 
dat het om elf ging. Die hebben geprobeerd het kamp te ontvluchten. En daarvan 
zijn er vier gepakt.  

IV  Hoe probeerde die te ontvluchten?  
AvA  Door het prikkeldraad heen. Een gat erin te knippen en weg te gaan. En zo zijn ze 

er ook uitgekomen, maar ze zijn gesnapt. Dat wil zeggen er zijn er vier gesnapt.  
 
00:53:00 
[image: 05:50:38.22] 
AvA  En die zijn naar Gemmeker gebracht en die zijn dezelfde nacht bij Standesgericht 

door Gemmeker doodgeschoten in het crematorium.  
IV  Door hem zelf?  
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AvA  Nee niet door hem zelf. Dat zijn twee Nederlandse SS'ers geweest die dat gedaan 
hebben. Nou ja Gemmeker heeft zelf het Standesgericht niet gedaan, dat hij heeft 
er over opgebeld op de een of andere manier. Hij was geen, laten we zeggen, geen 
advocaat of geen lawyer. Dus hij kreeg de opdracht, die mensen moeten dood. 
Nah die vier die zijn dus daar met een nekschot afgemaakt. Maar een (1) was niet 
dood en toen dus die SS'ers weggingen heeft deze man, een poging gewaagd om 
terug te gaan naar het kamp. 

 
00:54:00 
[image: 05:51:36.16] 
AvA  Hij kon niet meer lopen, maar hij is kruipende dus het kamp ingekropen. En toen 

kwam hij terecht bij tandarts Wolf, en tandarts Wolf die was doodsbenauwd, wat 
heb ik hier? En die haalde dokter Spanier erbij en in een zeker opzicht was hij ook 
benauwd en die belde Gemmeker op. En Gemmeker, toen hij dat hoorde zegt hij: 
nou breng hem maar naar de commandanture. Daar stond de man dus in de hal 
van de commandanture en heeft hij tegen dokter Spanier gezegd, dat weet ik van 
Spanier zelf. Geef hem maar een gifspuitje want de man moet dood. En dat heeft 
Spanier geweigerd op grond van zijn ambtseed.  

 
00:55:02 
[image: 05:52:35.16] 
AvA  De tweede man was dokter Speijer en dat was de oude directeur van,  
 
(onderbreking) 
 
IV  De gevangene werd bij Gemmeker gebracht, Gemmeker zei tegen dokter 
AvA  Spanier 
IV  Spanier geef 
AvA  Geef hem maar een gifspuitje want de man moet dood. Beslissing van dus het 

Standesgericht ja. Nou Gemmeker accepteerde dus het standpunt van Spanier. Of 
respecteerde het van Spanier. En liet toen dokter Speijer komen. Dat was dus de 
oud-directeur geneesheer van het Apeldoornse bos,  

 
00:56:00 
[image: 05:53:31.05] 
AvA  en het Apeldoornse bos was het krankzinnige instituut in Apeldoorn voor Joodse 

mensen. En die vroeg dus aan dokter Speijer hetzelfde en die weigerde op 
dezelfde wijze, op grond van zijn ambtseed. En dit verhaal ken ik ook van dokter 
Speijer zelf, want ik heb dus het hele verhaal naderhand met hem uitgesponnen. 
En toen had dokter Spanier gezegd, of eh Gemmeker gezegd. Nou ja geef hem 
dan maar een verdovingsspuitje, dan zorgen wij voor de rest. En Fuchs was toen 
degene die de crematie moest doen van deze vier. En dat was dus de andere dag. 's 
Nachts, of in het midden van de nacht zijn die mensen dus doodgeschoten en die 
ene, dat hele verhaal speelde zich in de nacht af, in de commandature. 

 
00:57:00 
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[image: 05:54:29.05] 
AvA  En Fuchs begon, zou die verbranding beginnen. En ik zat op mijn kantoor en wie 

komt er binnen. Fuchs, helemaal ontdaan en gaat in een hoekje bij mij in de 
kamer zitten en die snikt het uit. Ik zeg tegen hem, nou ja ik liet hem even zijn 
gang gaan, zodat het ergste een beetje over was. En toen zeg ik tegen hem 'nou 
Fuchs wat is er aan de hand?' Toen zegt die 'ik heb iemand levend in de oven 
geschoven.' Ik zeg 'wat?' Nou toen kwam dus het hele verhaal dus op de proppen 
wat er dus allemaal gebeurd was. Zover heb ik er verder niks aan gedaan in die 
tijd. Maar ik heb het wel in gedachte gehouden. Ik denk, hier heb ik Gemmeker. 
Nou kan ik hem te pakken nemen. Want veel viel de man niet ten laste te leggen, 
in kamp Westerbork.  

 
00:58:00 
[image: 05:55:26.12] 
AvA  Was zelfs zover dat een van de mensen naar mij toe kwam, toen mijn vrouw op 

een gegeven moment, dat er een trein voorstond zei: 'als de oorlog vandaag aan de 
dag afgelopen is, staat zo'n trein voor de deur, dan lynchen we Gemmeker' en toen 
zei die vrouw, die naast mijn vrouw stond in de kamer zo. Als u dat wilt doen, dan 
ga ik voor Gemmeker staan want hij heeft ons hier niet slecht behandeld. Dus zo 
was de mening van de Joodse bevolking binnen kamp Westerbork over 
Gemmeker. Dus voor mij was hier nou een gelegenheid om te bewijzen dat hij 
ook anders geen was, nietwaar. Dus na de bevrijding, nou was in kamp 
Westerbork een Joodse inspecteur van politie uit Amsterdam, dat was Inspecteur 
L.A.A. Cohen en die heb ik meteen in functie hersteld. Zodra de oorlog afgelopen 
was en het eerste wat ik gedaan heb, was een proces verbaal opmaken tegen 
Gemmeker in samen horen met Fuchs.  

 
00:59:02 
[image: 05:56:25.23] 
AvA  Over dat geval.  
IV  Op de dag van de bevrijding?  
AvA  Nee, nee dat was een paar dagen daarna. Maar het was het eerste wat ik deed. Een 

proces verbaal opmaken tegen Gemmeker. En toen kwam dus naar voren, mijn 
idee was daar word ik wel voor ter verantwoording geroepen als het proces komt, 
nietwaar? Ik ben er nooit over gehoord geworden, ik heb er nooit iets verder meer 
van gehoord. Totdat ik een of ander boek in mijn handen kreeg, naderhand over 
dat hele proces wat tegen Gemmeker gevoerd is in Assen. Er niets over gelezen, 
over het hele proces ook verbaal niet van wat ik opgemaakt heb.  

IV  U was er ook niet bij aanwezig?  
AvA  Ik ben niet ter verantwoording geroepen.  
 
01:00:00 
[image: 05:57:22.07] 
IV  Niet als getuige?  
AvA  Niet als getuige, helemaal niet. Van horen zeggen, daarna heb ik gehoord dat 

Frense Beiner (…?) de Sturmscharfuhrer die onder commandant was, dus onder 
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Gemmeker, die moet voor het gerecht verklaard hebben dat toen dus, door Speijer 
dat verdovingsspuitje gegeven was is de man overgebracht geworden naar het 
crematorium en heeft hij voor het crematorium, dat die voordat hij binnengebracht 
wordt het genadeschot gegeven. Nou, wat was nou de denkwijze van de rechters, 
zoals ik dat begrepen heb. Maar daar heb ik ook geen enkel bewijs van. Dat de 
beslissing genomen is op grond van het feit, dus de man was dood, alleen het 
lichaam was nog niet afgestorven. Dus wat Fuchs gezien heeft was dat het 
lichaam zich oprichtte toen hij het in de oven schoof.  

 
01:01:00 
[image: 05:58:19.11] 
AvA  Was niks anders dan een vleselijke reactie en geen geestelijke reactie, want de 

man was dood. Maar ik ben er nog altijd in over, of het werkelijk, ik geloof eerder 
Fuchs dan laten we zeggen de verklaring van Frense Beiner (?).  

IV  Want hoe beschreef Fuchs dan het voorval, hoe weet hij dat hij leefde?  
AvA  Hij richtte zich op.  
IV  Hij richtte zich op.  
AvA  Zodra hij dus die man in de oven schoof, richtte dat lichaam zich op en dat was 

een temperatuur van tweehonderd graden, nou ja toen gooide hij die deurtjes dicht 
en is rechtstreeks naar mij toe gerend. Nou daar zat hij. Snikken, snikken, 
snikken.  

IV  En de man die dood is? 
AvA  Hm? 
IV  Sorry? 
AvA  Snikken, snikken oh het was even heel erg voor hem. (Stilte) Ik zie het gewoon, ja 

gebeuren.  
 
01:02:01 
[image: 05:59:17.21] 
AvA  Dus in mijn gevoelens, naar mijn gevoelens in mijn eigen beoordeling zeg ik, wat 

Fuchs gezegd heeft is waar. Niet wat Frense Beiner (…?) verklaard heeft. Dat was 
meer een bescherming van Gemmeker. Maar waarom het proces niet aan mij is 
overgedragen, om te getuigen wat hier gebeurd was, begrijp ik nog steeds niet. 
(Neemt slokt water).  

IV  Kon u toen het kantoor van u naar binnen de hekken was verplaatst, überhaupt 
nog zorgen dat mensen het kamp uitkwamen? Behalve dat ze vrijstelt werden van 
transport. Kon u mensen tot buiten het kamp krijgen of helpen vluchten?  

 
01:03:00 
[image: 06:00:14.13] 
AvA  In het kamp, in de hele bewaking. Kijk tot na Dolle Dinsdag, je zegt bewaking is 

alle jaren in handen geweest van de Marechaussee. En er waren grote gaten. De 
Marechaussee die, er waren goede bij dus die lieten ook veel mensen ontsnappen. 
Veel, veel veel (schud bedenkelijk met zijn hoofd). In ieder geval er zijn 
ontsnappingen bekend maar een aantal durf ik er zeker niet te noemen. Het gaat 
erom het waren niet in zijn algemeenheid fanatiekelingen die op alles gingen 
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schieten wat maar zich buiten het kamp ging bewegen. Dus er waren grote gaten 
in het kamp, als mensen ontsnappen wilde kon dat vrij gemakkelijk. Om een 
voorbeeld te geven hierin, de man is nou ook niet meer in ons midden, maar dat 
was van de Roer. Dat is een ander geval zijn broer hebben we ook geholpen om 
eruit te komen,  

 
01:04:02 
[image: 06:01:14.01] 
AvA  Maar hij werkte in de keuken. En de Marechaussee die lag in het Heiderlagen wat 

wij noemden, dat was ongeveer een honderd, honderd vijftig meter buiten het 
kamp op de weg naar Hooghalen. En van de Roer was degene die in de keuken 
ook de verzorging had, de levensmiddelen voor het Heiderlagen. En die man heeft 
dus de hele oorlog tot ja (stilte) tot voor de Marechaussee wegging in ieder geval 
toen de Marechaussee opgelost [afgelost] werd, in het kamp geweest. En op een 
gegeven moment stond hij dus ook op transport. En hij heeft zichzelf er moedig 
uitgered want hij had dus vrije doorgang,  

 
01:05:00 
[image: 06:02:10.01] 
AvA  vanuit het kamp om regelmatig naar het Heidelager te gaan. Dus hij stond op de 

transportlijst en op de morgen van het transport zelve, neemt hij de fiets en een 
krat met groente en rijdt de poort uit, wilde dus het kamp uit. Maar het was vroeg 
in de morgen dus de Marechaussee hield hem aan. Wat normaal op de dag nooit 
gebeurde, dan zeiden ze van oh ja goedendag. Maar toen hielden ze hem aan en 
toen zeiden ze, wat ga je doen? Hij zegt ik ben gisteravond vergeten eigenlijk om 
die groente bij ze af te geven voor het verdere eten te koken dus ik wil het nou 
even brengen zodat het er op tijd is. Nou die Marechaussee die liet hem gaan. En 
hij is op de fiets verder doorgereden naar een vriend van mij ene Dubbelboer 
(…?) die woonde in Westerbork, de gemeente Westerbork. En die heeft hem 
ondergebracht bij zijn eigen broer en die broer dat is ook een mooi verhaal 
geweest. Want hoe we die uit het kamp gesmokkeld hebben (lacht).  

IV  Die doen we zo vanwege.  
 
01:06:06 
[image: 06:03:13.11] 
 
File 4  
 
 
00:00:00 
 
00:00:44 
[image: 07:00:17.01] 
 
00:01:00 
[image: 07:00:32.07] 
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IV  Er fietste iemand met groente achterop naar buiten op de ochtend dat hij eigenlijk 
op transport ging 

AvA  Op transport ging.  
IV  Hoe ging het verder?  
AvA  Nou hij is toen door mijn vriend, en dat was tevens een vriend van hem, want hij 

had in de oorlog. Hij was in eh sergeant in het Nederlandse leger geweest 
gedurende de mobilisatie en was die gedetacheerd geweest in Westerbork de 
gemeente. En daar had ie dus die vriend van mij ik meen een Dubbelboer leren en 
dat waren twee goeie vrienden van elkaar. En die heeft hem toen overgebracht 
eigenlijk naast het huis waar hij al zijn leven gewoond had, in Meppel. En daar 
zat zijn broer, nou zijn broer die hebben we op een hele bijzondere wijze op, ik 
heb geen een geval gehad waarin ik direct zo involved was als, als in dat geval.  

 
00:02:00 
[image: 07:01:29.13] 
AvA  Deze man dat was een advocaat,  
IV  Hoe heette die?  
AvA  En nogal een beetje verstrooit. Van de Roer. Hoe zijn voornaam was weet ik niet. 

En degene waar, de laatste was Eduard. Maar goed die man die was nogal 
verstrooid en echt zo'n professor type en terwijl hij dus bij mij op kantoor zat, 
hebben we met Eduard gezegd, dit wordt een moeilijk geval om die ooit van zijn 
leven terug te houden. Dus de beste oplossing is zien hem zo gauw mogelijk het 
kamp uit te krijgen, maar hoe? Kijk in alle gevallen dat er iemand het kamp 
uitging werd natuurlijk voor de volle honderd procent medewerking gevraagd van 
de betrokken persoon zelf. Hij moest meewerken nietwaar, dus actief in het 
proces deelnemen. En dat kon je van deze man niet verwachten want die stond 
gewoon help te staren, ja wat moet ik doen? Nou ja de oplossing werd gevonden,  

 
00:03:00 
[image: 07:02:27.21] 
 
AvA  wij hadden een groenteboer en die kwam iedere donderdag in het kamp. Dat was 

Bouwman en die bracht dus groentes altijd naar het kamp die wij dus nodig 
hadden voorzieningen. En die woonde ook in Meppel, dus daar zat dus een directe 
vriendschap eigenlijk van gemeenschappelijk van in de zelfde stad wonende. En 
daar stond eh de groentewagen die stond dus voor de keuken geparkeerd. En dat 
kwam dus op het moment dat alle kratten lege kratten die moesten weer ingeladen 
worden op die truck. En daar stond de heer van de Roer aan de kant van de weg, 
netjes gekleed. Paraplu in zijn handen koffertje aan de andere kant en hoed op. 
Nou iedereen die voorbij kwam had zoiets van wat voor eigenaardige situatie gaat 
daar gebeuren nietwaar, daar staat iemand netjes aangekleed.  

 
00:04:00 
[image: 07:03:25.05] 
AvA  Nou op een gegeven moment roept Bouwman opschieten, instappen. Maar wat 

had Bouwman dus gedaan die had die kratten opgeladen in een vorm waar een 
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opening gelaten is, waar deze man kon instappen en daar tussen in werd hij 
ingebouwd. En zo ging van de Roer het kamp uit. En nou ja de Marechaussee 
deed niks, want Bouwman was de bekende groenteman daar werd nooit zijn 
wagen geïnspecteerd of daar nou wel niemand bij stond. En zo is die het kamp 
uitgereden en buiten het kamp Westerbork stond Bene Dubbelboer hem op te 
wachten met de auto en die heeft hem overgebracht toen naar Meppel. En daar 
heeft de man op de kamer gezeten en hij is niet van zijn kamer afgeweest de hele 
oorlog verder niet. Zo'n man was het, nou ja hij had zijn boeken en daar vond hij 
zich tevreden bij, hij is naderhand advocaat procureur geworden in Israel.  

 
00:05:00 
[image: 07:04:22.19] 
IV  Die ontsnappingen, als u het zo verteld lijkt het zo eenvoudig iets,  
AvA  Ja het lijkt eenvoudig, het was een situatie om te lachen ja.  
IV  Dus u zegt bijna, waarom waren er redenen om niet te ontsnappen? Waren er 

redenen, laten we zeggen, waren er consequenties aan het ontsnappen?  
AvA  Ja er waren altijd consequenties aan iedere vorm van ontsnapping, want het 

dreigement van de Duitsers was, als je dan gepakt word ga je onherroepelijk, 
maar dan als 'S' geval. En soms dubbel S, allemaal flauwekul.  

IV  Flauwekul 
AvA  Flauwekul bangmakerij. Heeft nooit op enig andere manier na de oorlog gebleken 

nietwaar? Op geen enkele geval is nooit een S geval, of een dubbel S geval anders 
behandelt geworden dan de rest.  

 
00:06:01 
[image: 07:05:21.07] 
IV  Waren er anderzijds consequenties voor de achterblijvers, als iemand ontsnapte?  
AvA  Ja, als er iemand ontsnapte en vooral dus waar familie van aanwezig was en niet 

de hele familie dus het kamp uit ging, dat gebeurde natuurlijk ook wel. Maar dan 
werd de rest van de familie onherroepelijk op het volgende transport gezet ja.  

IV  De rest van de familie ging dan onherroepelijk op transport?  
AvA  Onherroepelijk op het volgende transport ja.  
IV  Ging het alleen om familie, of ging het nog verder?  
AvA  Nee, het ging alleen om familie.  
IV  Het was niet zo dat,  
AvA  Het was ook gewoon een, op zijn Engels noem je dat 'the turned' (?).  
IV  Bangmakerij? 
AvA  Ja 
IV  Het was niet zo dat uit een barak als iemand ontsnapt was, daarvan extra mensen 

op transport werden gesteld.  
AvA  Nee dat werd nooit verdubbeld of wat dan ook.  
 
00:07:01 
[image: 07:06:18.19] 
IV  Daar heeft u nooit iets van gemerkt?  
AvA  Nee nooit, is nooit gebeurd. Is nooit gebeurd.  
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IV  Daar was wel vaak sprake van als reden om niet te ontsnappen.  
AvA  De enige reden was, of de enige gevaar wat er aan verbonden was, ik heb er een 

gehad die, die via mijn kantoor ontsnapt is. Gewoon uit het raam toen zat ik nog 
buiten. En die ging naar zijn eigen familie terug, nou ja toen werd die familie 
opgepakt en toen kwam hij voor de tweede keer, terug in kamp Westerbork. En 
hij was bekend nietwaar, want hij was eerder geregistreerd. Dus automatisch 
kwam hij in de S barak terecht. Hij heeft nooit mij verraden daar gaat het niet om 
maar de man had nooit naar zijn eigen familie terug mogen gaan, hij had onder 
moeten duiken.  

IV  Daar komen we op iets belangrijks omdat met elke gevangene die ontsnapt en dus 
eventueel gepakt kan worden.  

AvA  Hm 
 
00:08:01 
[image: 07:07:16.11] 
IV  Als die ontsnapping via u is verlopen,  
AvA  Dat mijn naam genoemd zou worden, ja natuurlijk. Dat gevaar zat erin. Daarom 

wilde ik van de mensen nooit weten, hoe ze heette. Dat als ik gepakt zou worden 
dat ze nooit met namen bij mij op de proppen konden komen. Of mijn namen 
wilde afdwingen.  

IV  Er is nooit iemand geweest die op welke manier dan ook gepakt 
AvA  Nooit 
IV  is en u naam genoemd heeft? 
AvA  Nooit, nooit. Er is een heel groot gevaar geweest en dat speelde zich af in 

ongeveer eh ook na Dolle Dinsdag, van september 1944 tot december 1944. En 
daarna heb ik werkelijk in angst geleefd, heel heel erg in angst geleefd tot aan de 
bevrijding toe. Nou, wat gebeurde er. Er was een Joods kindje gevonden in een 
van de plaatsen in Drenthe.  

 
00:09:00 
[image: 07:08:13.13] 
AvA  En de Duitsers dachten dat moet een Joods kind zijn. Er was geen bewijs voor en 

maar de veronderstelling was juist. Maar er was geen bewijs. Dus dat kind werd 
overgebracht naar Westerbork. Maar er was niet van bekend de naam en de 
ouders. Via waarmee ik samenwerkte de familie Stoker in Assen komt het bericht 
bij mij, kan er geen fotootje gemaakt worden van dat kind. Want die pleegouders 
die dat kind in huis hadden wilde graag nog wel een fotootje van dat kind hebben. 
Dus ik ga naar Breslauer (?) de fotograaf van het kamp toe, ik zeg maak een foto 
van dat kindje. En dat brengt mijn vrouw dus naar buiten. En dat komt bij Stoker 
terecht en diezelfde avond nadat dat fotootje bij hem bezorgd is wordt hij 
gearresteerd.  

 
00:10:01 
[image: 07:09:11.23] 
AvA  Hij en zijn vrouw. En die worden doorgezaagd want dat fotootje kwam op tafel. 

Van die kleinigheden die soms erg belangrijk zijn. En die zeiden dat moet een 
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foto van een Joods kindje zijn. Nou ja naderhand toen ik Stoker sprak hij is, zij is 
behoorlijk geslagen geworden en heeft daar nog in het ziekenhuis gelegen toen ze 
vrij kwam, ze heeft een paar weken gevangen gezeten. En mijn vrouw heeft haar 
toen opgezocht in het ziekenhuis en toen had ze een gat in haar been daar kon je 
een vuist inleggen. En ik was op 6 december die datum vergeet ik ook niet, 6 
december 1944 was ik in Assen en ik loop daar over de markt heen en wie zie ik 
aankomen van de andere kant, Stoker met zijn arm in een sling. [Mitella] (Wijst 
naar schouder) 

 
00:11:01 
[image: 07:11:01.20] 
AvA  Ene zo, waar kom je nou vandaan? Nou ik ben net ontslagen uit de gevangenis. 

Ga mee naar mijn huis, hij had een winkel kruidenierswinkel net om de hoek en 
wij gaan die winkel in en daar vertelt hij mij het hele verhaal, wat er allemaal 
gebeurd is. En hij zegt nou het heeft maar een haartje gescheeld of ik had je naam 
moeten noemen. Zover hadden ze hem, rauw gekregen, hoe noem je dat? Murw 
gekregen, maar zover is het gelukkig niet gekomen. Maar in ieder geval we gaan 
weg, we lopen het huis uit. En hij zegt ik ga naar mijn zwager toe, dat was een 
slager. En wij staan, de straat heette Nieuwenhuizen en dat is de weg naar 
Groningen.  

 
00:12:01 
[image: 07:11:06.22] 
AvA  En we staan ongeveer een honderd, honderd vijftig meter verderop en daar komt 

ineens een wagen de hoek om scheuren een SD en die rammelt met de vuisten zo 
(maakt vuist bewegingen) op de voordeur. En dat zien we zo gebeuren, toen zegt 
Stoker tegen mij, je ziet me wel terug na het einde van de oorlog. Ik ga onder. Dus 
als wij nog vijf of tien minuten langer hadden gezeten, dan waren we alle twee in 
de val geweest. Dus maar nou ging het erom, want Stoker had belangrijke 
papieren. Die had allerlei documenten, valse paspoorten, valse persoonsbewijzen, 
hoofd letterhoofden van kamp Westerbork. We hadden een stempel van de 
handtekening van Gemmeker daar, daar lag ook een stempel dat was allemaal in 
zijn huis.  

 
00:13:02 
[image: 07:12:05.10] 
AvA  En het hele huis werd leeggehaald, alles. Alles hebben ze eruit gehaald. Ja toen 
ging het erom, wat hebben ze gevonden? En dat was mijn angst, meer na die tijd.  
IV  Hij had stempels? 
AvA  Hij had alles, hij had alles. Daar werden de meeste voorbereidingen gedaan.  
IV  Hoe kwam hij daaraan, aan al die stempels?  
AvA  Nou die hebben we uit het kamp gesmokkeld, ja op een of andere manier hebben 

we ze eruit gebracht. Niet, de letterhoofden was vrij gemakkelijk die werden in 
kamp Westerbork zelf gedrukt. Dus daar was geen moeilijkheid mee. Maar die 
stempels moesten we zelf namaken en dat is gebeurd, we hadden een prachtige 
stempel van Gemmeker. Die was praktisch niet te onderscheiden met een gewoon 
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geschreven handtekening van hem, zo goed was die. Nou dat waren vervalste 
bewijzen, dat ze het kamp uit mochten op de een of andere manier nietwaar voor 
ziekte of voor ongeval of voor wat dan ook.  

 
00:14:00 
[image: 07:13:01.05] 
AvA  In ieder geval dat ze op een gewoon normale wijze het kamp uit konden gaan. En 

we hadden dan de stempel van de 'bevels haben wir du besetze die Niederlandse 
gebiete' (?) erop met de handtekening van Gemmeker. Nouja,  

IV  Die zijn bij hem gemaakt, 
AvA  Die hebben we laten maken. 
IV  Bij?  
AvA  Ah weet ik niet dat is allemaal het werk van Stoker geweest, dus daar heb ik  

me niet mee bemoeid.  
IV  Stoker was degene die,  
AvA  Ja Stoker deed veel van deze dingen. Maar veel deed hij niet zelf maar dat werd 

weer door andere gedaan en dat kwam via Stoker weer in de handen van mijn 
vrouw die bracht ze in en uit het kamp, want mijn vrouw was een koerierster. En 
die verborg al die dingen in haar korset en als ze dus naar Assen ging dan kleedde 
zij zich bij Stoker om haalde de papieren uit en kreeg andere papieren weer terug 
en dat nam ze dan weer mee het kamp in. Maar goed dat was dus een onderdeel 
van het werk, wat ernaast gedaan werd.  

 
00:15:00 
[image: 07:13:59.00] 
AvA  Maar goed wat nu overbleef was, wat hebben ze gevonden? En dat was de 

belangrijkheid van mij, gezien dat ene feit wat ik vertelde van het slachten van die 
koeien en al die dingen. Dat Frense Beimer (?) stond met die kogels in zijn 
handen. Ik denk nou ja wat staat je te wachten. Dus afijn de oorlog is afgelopen en 
ik had dus de leiding van kamp Westerbork en het eerste wat ik gedaan heb is 
Stoker was een kruidenier heb ik tegen Stoker gezegd, jij krijgt alle leefrantses, 
leefruimte (?) van het kamp, om weer een beetje op peil te brengen van alles wat 
je hebt geleden. En toen zegt die ik wil graag weten wat er in mijn winkel gebeurd 
is. Eh net zo goed, voor hem gold dezelfde vraag wat hebben ze gevonden. Nou 
dus we gaan naar die winkel toe, met sleutel en toestemming van het militaire 
gezag, om in die winkel te zijn.  

 
00:15:59 
[image: 07:14:55.12] 
AvA  Nou wat was nou een ouderwetse winkel die had je dus, dat was zo'n klein 

voorportaal zeg maar en daar was de hele winkel de hele kruideniersbusiness 
speelde zich daar af en daarachter was een opkamertje, wat iets hoger lag, 
vanwaar de winkelier zelve kon zien wie de winkel binnenkwam. Nou Assen had 
in die tijd nog geen waterleiding en daarnaast was een keuken. En die keuken had 
als vloer de tank van het regenwater, wat dus opgevangen werd via de dakgoot en 
dus, dus er was een pomp in en er was ook een opening in waarin je dus bij die 
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tank kon komen, of in ieder geval bij het water kon komen. En rond over het 
geheel, in de rondte waren planken aangebracht waarop, want zij kookte in die 
keuken, waar de potten en pannen stonden en onder en daarop lag dus een papier 
overheen en daarop stonden die potten en pannen konden erin en die hele boel is 
leeg,  

 
00:17:02 
[image: 07:15:55.12] 
AvA  maar dat papier lag er nog net zo, en hij lichte het papier op en alles lag er nog. En 

uit de tank over de rand heen aan een touwtje en dat touwtje was zichtbaar hingen 
die twee stempels. Dus ze hebben het niet gezien. 

IV  Ze hebben niet goed gekeken.  
AvA  Wie dan heeft die zaak leeggehaald, waren dat Duitsers of waren dat mensen van 

goede willen die hebben gezegd daar bemoeien we ons niet mee. In ieder geval 
dat had een ramp kunnen zijn voor mij. Absoluut, dan was ik 'gone' geweest, dan 
hadden ze alle bewijs in handen gehad. Dat was een logica, ik was de enige.  

IV  Geluk? 
AvA  Ja, ik beschouw het nog altijd als een wonder.  
 
00:18:00 
[image: 07:16:51.11] 
AvA  Het heeft zo moeten zijn.  
IV  Het is niet duidelijk geworden, wie die inval heeft gedaan in die winkel?  
AvA  Het is geen inval geweest het is een totaal opgezet plan geweest van de Duitsers 

om ze, toen hij niet meer in de winkel was, dus toen ze op die voordeur waren, 
waar ze dachten hem te vinden en hij er niet was. Toen hebben ze achter elkaar 
opdracht gegeven, ontruim de boel.  

IV  Het is mogelijk dat de ontruimers goedgezind waren?  
AvA  Ja, wie heeft het gedaan? In een zeker opzicht mag je aannemen dat het 

Nederlanders waren van goede wille, die gezegd hebben alles eruit halen, nou oké 
dan halen we wel alles wat er staat, wat los is halen we weg en voor de rest 
vergeten we het. Of ze stempels gezien hebben of niet gezien hebben, of niet 
hebben willen zien dat is een  kwestie van ik heb niet de mensen leren kennen die 
de winkel hebben leeggehaald, daar kan ik moeilijk over oordelen.  

 
00:19:00 
[image: 07:17:49.05] 
AvA  Of in ieder geval zo liggen wel de feiten.  
IV  Met deze spullen werden papieren gemaakt waarmee mensen naar buiten konden.  
AvA  Ja allerlei papieren we hadden dus er lagen ook persoonsbewijzen met de stempel 

'J' erop. Ja een van mijn mensen waar ik mee werkte was Ate Bruinsma die had 
een Joodse naam aan genomen van Van Dam met een J op zijn persoonsbewijs.  

IV  Met welk doel?  
AvA  Om mee te kunnen reizen in bepaalde gevallen, nou ja net zo als het voorkomt op 

de ene manier kan je wat meer doen als je een gelijke bent of op de andere manier 
kan je wat meer doen als je de 'niet de gelijke' bent laat ik het zo zeggen. Het zijn 
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allemaal voorvallen, waarvan je ja je weg moest vinden, laat ik het zo maar 
zeggen.  

 
00:20:00 
[image: 07:18:46.24] 
AvA  Je zocht naar mogelijkheden om Joden veilig te stellen en iedere manier die er 

maar te vinden was werd er voor aangezocht. En lang niet iedere manier slaagde 
natuurlijk. Dat is ook het geval, natuurlijk. (Neemt slokt water)  

IV  Jaap van Proosdìj,  
AvA  Proosdij, die naam die zegt me wel wat. Ik ken een Proosdij bij naam. Maar ik 

kan op het ogenblik niet hem verder thuis brengen dan naam.  
IV  Calmeyer had hij mee te maken hoorde ik.  
AvA  Calmeyer die had een aparte lijst. Dat was bij ons, die stond bekent als de 

Calmeyerlijst, dat was ook een lijst waarop bepaalde Joden konden worden 
gespert worden.  

 
00:21:00 
[image: 07:19:43.22] 
 
IV  Wie was Calmeyer?  
AvA  Calmeyer was een Duitser.  
IV  Zat hij op het kamp of ergens anders?  
AvA  Nee hij zat niet in het kamp, hij zat buiten het kamp. Degene die, Weinreb was er 

een die heeft in het kamp gezeten, dat was de Weinreblijst en die probeerde dus 
mensen naar Palestina te krijgen. En daar konden mensen zich op inschrijven en 
dat weet ik weer doordat beiden, Niemie en Hanna Gudema die hebben zich 
beiden op die Weinreblijst op een gegeven moment gezet, hoewel ze toen ze er 
eenmaal op stonden, hebben ze zich er maar weer gauw vanaf laten halen, want 
Weinreb was niet te vertrouwen en daar hadden ze honderd gulden voor betaald. 
Om op die lijst te komen.  

IV  Op wat voor manier (onverstaanbaar).  
AvA  Ja, Weinreb is een heel omstreden figuur geworden. Na de oorlog is er heel veel 

over geschreven en er zijn verschillende processen gevoerd. Verder heb ik me er 
niet mee bemoeid. Ik heb Weinreb wel persoonlijk ontmoet, ik heb persoonlijk 
met hem gesproken in het kamp. Hij maakte een fatsoenlijke indruk dat wel. Maar 
hij had fantastische ideeën die niet uitvoerbaar waren.  

 
00:22:02 
[image: 07:20:43.20] 
AvA  Hij kende veel belangrijke Duitse figuren en daar heeft hij geprobeerd gebruik 

van te maken. Maar die belangrijke figuren hebben nooit kunnen uitvoeren wat hij 
beloofde.  

IV  Wat beloofde die?  
AvA  Hij beloofde dus de mensen naar Palestina te brengen.  
IV  Hij maakte een lijst 
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AvA  Hij maakte daar een lijst van op en vroeg van iedereen honderd gulden. Om op die 
lijst te komen.  

IV  Wat veel geld was.  
AvA  Wat veel geld was, ja.  
IV  Konden die mensen die honderd gulden betalen, want die hadden dat geld toch 

afgegeven bij de poort?  
AvA  Haha (lacht), nou een andere vraag is weer nietwaar ik sprak over die Lager 

Kantine en het Lager Warenhaus ze hadden geld.  
IV  Ze hadden geld?  
AvA  Ja. En dat werd dus door Gemmeker toegestaan en dat werd dus omgewisseld, het 

normale geld wat in de circulatie was tegen kampgeld.  
 
00:23:00 
[image: 07:21:39.11] 
AvA  Waar ze mee in het kamp konden kopen. (Neemt slok water) 
IV  Dus alle mensen in het kamp, hadden geen geld meer. Althans geen echt geld? 
AvA  Dat wil ik ook niet zeggen, gedeeltelijk van hun geld leverde ze in tegen dat 

waardeloze geld en voor de rest ik denk niet dat er een Jood zo stom geweest is 
om al zijn geld af te geven. Zeker niet.  

 
(Onderbreking) 
 
IV  Johnny en Jones? 
AvA  Johnny en Jones (glimlacht) ja, nou ja toen dus het kamp eigenlijk normaal ging 

werken onder Gemmeker na die eerste beroerde transporten,  
 
00:24:01 
[image: 07:22:37.16] 
AvA  Toen kregen wij een vrij grote gemeenschap. En daarin zag Gemmeker in een 

zeker opzicht de belangrijkheid van om ook deze mensen een vertier toe te staan.  
IV  Er waren dus eerst beroerde transporten geweest? 
AvA  Ja dat waren die beroerde transporten van '42 geweest, toen die over die grote 

verassing ineens. 
IV  Dat inkomende transporten.  
AvA  Ja en toen kregen we een vrij behoorlijke staf in kamp Westerbork, die dus het 

kamp verder gingen runnen. En dat waren er zo ongeveer vier, vierenhalf duizend 
mensen die er toen woonden. Dus toen kwamen ook die figuren binnen zoals 
Billy Rosen, Five furrer (?), noem maar op. 

IV  Johnny en Jones 
AvA  Johnny en Jones en nog meer van die artiesten want Nederland het, 
 
00:25:00 
[image: 07:23:34.21] 
AvA  het crème de la crème van de artiesten zat in de Jodenwereld en die was dus in 

Westerbork. En dat vond Gemmeker nog wel eens aardig, dus vooral die eerste 
show die heb ik gezien daar ben ik zelf bij geweest. Dat was leuk op zichzelf 
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maar goed, die toen die show, die eerste show koste zestienduizend gulden. Voor 
de decors kleding en alles bij elkaar en dat werd dus betaald uit Joodse gelden, 
want andere gelden had Gemmeker ook niet nietwaar dan Joodse gelden daaruit 
werd betaald. Nou Gemmeker die amuseerde zich wel en die kwam veel avonden 
kijken en daarvoor stonden, twee fauteuils en op een gegeven moment dat was 
middels Schlesinger, middels nog Max Ehrlich  

 
00:26:01 
[image: 07:24:32.19] 
AvA  en andere die nodigde mij uit, ik zeg ja ik wil wel komen maar dan zeker niet op 

een avond wanneer Gemmeker er is. Nou dan zouden ze er voor zorgen als ze dan 
wisten dat Gemmeker niet zou komen, dan kon ik ook een avond naar de show. 
Dus wij kwamen binnen in die zaal en we werden uitgenodigd om de zitplaats in 
te nemen van Gemmeker en Frau Hassel vooraan. Nou die show daar hebben we 
natuurlijk een enorm plezier van gehad, want het was fantastisch zoals dat 
opgedragen werd. Maar een of twee dagen daarna, Gemmeker werd natuurlijk op 
de hoogte gesteld, Gemmeker had ook zijn verraders in het kamp zitten die hem 
op de hoogte hielden. Dus ik kreeg de opdracht, ik mocht niet meer in de grote 
zaal komen (lacht) voor een of andere toneelvoorstelling, want was er gezegd wij 
hadden geapplaudisseerd.  

 
00:27:00 
[image: 07:25:30.02] 
AvA  Nou ja dat was natuurlijk flauwe nonsens maar ja.  
IV  Mocht er niet geapplaudisseerd worden? 
AvA  Nee er mocht zeker niet geapplaudisseerd worden.  
IV  Bij een show moet toch geapplaudisseerd worden?  
AvA  Ja, ja, ja de Joden mochten applaudisseren, maar dus hij en Frau Hassel die 

applaudisseerden niet. Nee, dat deed je niet voor een Jood. Een van die shows dat 
was, een van die onderdelen van die show dat was de postkoetseseit (?). En in die 
postkoetseseit komt een scene voor dat hij de koetsier die heeft een borreltje op en 
Gemmeker heeft speciaal voor deze man en op een gegeven moment heeft hij 
zelfs op het podium gestaan, toen was hij half dronken dat was Max Ehrlich, 
zoveel had hij al opgehad, maar hij heeft speciaal jenever aan laten rukken.  

 
00:28:00 
[image: 07:26:27.02] 
AvA  Wat die koetsier dan mocht drinken, dat was geen water maar pure jenever. 
IV  Op het toneel? 
AvA  Op het toneel. Maar zo amuseerde Gemmeker zich met die show, hij vond het 

fantastisch.  
IV  Hij hield van cultuur? 
AvA  Ja hij hield zeker van cultuur en ik weet niet zeker, maar zover als in ieder geval 

de roemers (?) gingen heeft hij ook verschillende andere uitgenodigd om die show 
bij te wonen, die shows. Maar ik heb daar geen enkel bewijs van, ik heb dat ook 
nooit gezien ik heb me er verder ook niet meer mee bemoeid. Ik heb die ene show 
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gezien dat was de eerste, daar is een boek van een heel dik fotoboek en dat ligt nu 
in Yad Vashem, dat heb ik dus uit de handen van de Duitsers uiteindelijk weten te 
krijgen.  

AvA  En ook Schlesinger kwam kijken?  
 
00:29:00 
[image: 07:27:24.21] 
AvA  Oh ja tuurlijk, Schlesinger werd de figuur, die werd eigenlijk in een zeker opzicht 

hoger in het aanzien gezien bij het Joodse, zeker bij de Duitse gemeenschap dan 
Gemmeker. Was hun leider.  

IV  Was hij een populaire figuur in het kamp?  
AvA  Euhm, onpopulair of populaire?  
IV  Populair?  
AvA  Voor een deel bij de Duitse Joodse bevolking zeg ik ja. Voor de Nederlands 

Joodse bevolking zeg ik nee, mochten ze hem niet.  
IV  Waren er soms bijnamen voor bepaalde belangrijke mensen in het kamp?  
AvA  Ik heb geen bijnamen gekend nee. Nee, daar kan ik me er geen een van voor me 

halen, nee.  
IV  Kreeg u behalve vrienden, ook het omgekeerde in het kamp?  
 
00:30:02 
[image: 07:28:24.16] 
IV  Mensen die u kwaad aankeken omdat u bijvoorbeeld optrok met Schlesinger of 

met, merkte u daar iets van?  
AvA  Als ze er waren hebben ze het mij nooit bekend gemaakt, maar ze zullen er wel 

figuren geweest zijn ja. Uiteraard.  
IV  Als u op bezoek was bij Schlesinger, was dat altijd vervelend of ook wel eens 

prettig?  
AvA  Nee, de meeste gesprekken die ik met Schlesinger gehad heb verliepen vrij 

amicaal. Kijk er is een moment geweest, ik had dus een Nederlandse dienstleider 
en daar was dus eigenlijk de feitelijke strijd om bij de Duitsers, alle dienstleiders 
waren Duitsers. En ik had een Nederlands kantoor dus ik had een Nederlandse 
dienstleider. En dat was van Spier.  

 
00:31:00 
[image: 07:29:20.21] 
AvA  Nou die had dus een volledige sperre, die kon niet op transport gesteld worden en 

op een gegeven moment staat hij op transport. Dus ik had op dat moment geen 
tijd, dus ik bel Schlesinger van mijn kantoor op dat was altijd mijn eerste 
'approach' was mijn eerste 'approach' ging naar Schlesinger en vandaar uit kon ik 
verder werken. En ik vertel tegen Schlesinger wat er aan de hand is en zeg hoe 
komt het dat van Spier op de lijst staat en toen hoorde ik niks. Geen antwoord van 
zijn kant en op een gegeven moment hoor ik ineens Gemmeker, dus Gemmeker 
zat bij Schlesinger op kantoor, nou ja dat verhaal had hij anders kunnen doen dus 
in zeker opzicht nam ik hem kwalijk waarom geef je mijn gesprek door aan 
Gemmeker.  
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00:32:02 
[image: 07:30:19.17] 
AvA  Maar voor mij stond er niets anders open dan nu voor mij om hetzelfde verhaal 

aan Gemmeker te doen. En daarop krijg ik het antwoord van Gemmeker 'nein, das 
ist absicht', afgelopen gesprek. Ik zeg ja wat nou te doen? Dus die weg was 
afgesneden en Gemmeker was nooit 's avonds in het kamp. Hij was er op de dag 
maar de avonduren had ik het kamp, daar kon ik in doen wat ik wilde er was nooit 
een Duitser in. Dus dan bewoog ik mij erg vrij en er was binnen het kamp ook 
geen avondklok. Ieder uur van de nacht kon ik over straat lopen, niemand hield 
me aan. Maar goed het was een hele regenachtige stormachtige nacht,  

 
00:33:00 
[image: 07:31:15.20] 
AvA  en twas de voorbereiding voor het transport dus ik zat op kantoor. En ik ga naar 

de registrateur toe op die regenachtige nacht om Vriet(?) te benaderen om te 
kijken wat ik bij Vriet(?) kon bereiken. En ik sta daar binnen en vertel dus, ik was 
eigenlijk zo'n beetje aan het begin van het verhaal en daar gaat de deur open. En 
wie stapt daar binnen? Gemmeker. Oh nee dat ook nog (schuddend met zijn 
hoofd). En het was regenachtig en hij doet zo (kijkt naar beneden en doet alsof hij 
een pet afzet) en pakt zijn pet af, 'wass ein natte wetter ist das' (?) en ik ben zo 
achter hem omheen de deur uitgelopen. Ik kon mijzelf niet de weelde veroorloven 
om tegenover de Joden geconfronteerd te worden met Gemmeker,  

 
00:34:02 
[image: 07:32:14.24] 
AvA  waarbij ik het verbod had om niet in de registratie te komen. Heeft er verder geen 

werk van gemaakt, helemaal  niet. Waarschijnlijk heeft hij het gewaardeerd dat ik 
er dus uitgelopen heb, ik weet het niet. Maar dat mag je veronderstellen. En ik 
terug naar kantoor, nou ja toen stond ik wel een beetje te trillen he. Want het had 
helemaal verkeerd af kunnen lopen. En daar komt Van Spier binnen met twee 
skischoenen in zijn hand, die zegt, nou ja het eerste gesprek was dus ja wat er net 
gebeurd was, en toen zegt die, nou ik heb hier twee skischoenen wilt u die 
hebben? Ik zeg nee ik neem niks aan, ik wil niks hebben. Dus dan zegt ie nou dan 
snij ik ze kapot want ik neem ze niet mee, en hij sneed ze zo in repen.  

 
00:35:00 
[image: 07:33:10.17] 
 
IV  Skischoenen?  
AvA  Skischoenen ja, van die hoge leren schoen met nogal een flinke grote zool. En hij 

zegt maar u kan niks meer voor me doen Gemmeker heeft me zelf op de 
transportlijst gezet en dat was al verborgen in dat eerste telefoongesprek, in dat 
'nein das is absicht'. Nou wie waar is die actie vandaan gekomen? En ik heb al 
mijn twijfels dat dit dus opnieuw een vete was tussen Duitse en Nederlandse 
Joden. Ik had een Nederlandse dienstleider en daar hebben ze mij op een gegeven 
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moment mee willen afstraffen. En wie dat binnen het kamp geweest is, of dat 
Gemekker geweest is of dat een van de Duitse Joden geweest is dat kan ik niet 
zeggen.  

IV  Had u vrienden in het kamp?  
 
00:36:00 
[image: 07:34:08.05] 
AvA  Oh veel ja, ik heb nog vrienden, nog vrienden van het kamp over. Er wonen er 

nog verschillende nog in Sidney die nog in leven zijn ja, waar ik nog mee om ga. 
Hier in Holland zijn nou de laatste overleden, die Hanna is dus vorige jaar 21 juni 
overlieden en Niemie is het jaar ervoor in oktober overleden. En dan van de Roer 
is nog eerder overleden en andere zijn weer naar, dan had je, ik heb nog 
bedankbrieven in huis ook mensen die mij bedankte voor wat ik voor ze gedaan 
had. Mevrouw Dwinger (?) van Saldwinger (?) die dus het hoofd was van het 
Philharmonisch orkest dus zo zijn er, de meeste mensen die zijn zo'n beetje aan 
het eind van de mensen met ervaring he.  

 
00:37:00 
[image: 07:35:06.00] 
AvA  Waren die vrienden uit het kamp niet allemaal bezig met u te bestoken met 

verzoeken 
IV  Oh steeds, oh ja allerlei verzoeken. Ook verzoeken om geld van mensen te 

krijgen, ook verzoeken om ja extra dingen te krijgen. Kijk wat ik gezegd heb ik 
had de voedselvoorziening in handen. Dus wij hadden binnen het kamp dezelfde 
rechten als buiten het kamp, maar door die dat wij de boerderij hadden, hadden 
wij extra rechten. We waren zelf voorzieners.  

IV  Extra mogelijkheden.  
AvA  Ja. Dus er werd vrij veel voedsel verstrekt in het kamp. En daardoor vond je 

overal in het kamp, bij iedere barak praktisch gezegd een ton. En op die ton stond, 
'nur fur speisereste' dus er werd meer verstrekt dan wat de Joden aankonden of 
wat ze lekker vonden.  

 
00:38:04 
[image: 07:36:07.13] 
AvA  Eten uit een centrale keuken is niet altijd het lekkerste en ze wilde ook wel eens 

iets klaar maken voor zich zelf. Dus er kwamen verzoeken vanuit het kamp naar 
buiten toe, kan je me niet dit en dit en dat leveren en dat van dat armoedje wat die 
Hollanders daar buiten hadden, stonden ze nog altijd in de veronderstelling dat 
kamp Westerbork armoedig was. Nou het kamp was niet armoedig want van die 
speiseresten werden veertig varkens in de boerderij gefokt.  

IV  Er was ooit een transport van vooral kinderen, klopt dat?  
AvA  Euh dat heb ik niet meegemaakt, ik heb er van gehoord. Maar niet dat, dat is een 

van de eerste transporten geweest. Ja, in zoverre weet ik ervan daar was een 
 
00:39:00 
[image: 07:37:01.00] 
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AvA  iemand was bevriend met Leo Bloemenzoon, Leo Bloemenzoon is inmiddels ook 
overleden. En dat waren een an de eerste bewoners van het kamp. En daar zaten 
in kamp Westerbork toen vrij veel wezen, veronderstelde wezen, waarvan de 
ouders al wegwaren enzovoorts. En die zijn met een van die eerste transporten 
meegegaan. Nah dit verhaal ken ik dus vanuit een interview wat is afgenomen in 
1989 door Lindver (?) waar in deze man gesproken heeft die voor deze kinderen 
zorgde. Was een Joodse man en die was bevriend met Leo Bloemenzoon en toen 
was Deppner was de Duitse commandant, dus het was onder de eerste command 
van de Duitse kant. En zoals dat verhaal zich daar dus afspeelt in die 
documentaire,  

 
00:40:03 
[image: 07:38:01.06] 
AvA  zegt deze man ik wil met dit transport mee tegen Deppner en Deppner zei waarom 

wil je mee? Ik heb al die tijd hier voor die kinderen in dit kamp gezorgd en ik wil 
bij die kinderen blijven. En toen heeft Deppner het toegestaan dat hij met dat 
transport meeging nou de man heeft nog zoiets van drie maanden geleefd in 
Auschwitz, maar die kinderen zijn eigenlijk achter elkaar vergast. Maar dus dit 
verhaal ken ik eigenlijk alleen van voorgeschiedenis en uit verdere documentaire 
verder ben ik er niet mee op de hoogte.  

IV  Weet u nog wanneer de uitgaande transporten gestopt werden?  
AvA  Uitgaande transporten? Het laatste transport was van 3 en 4 september [1944] er 

is nog een transport weggegaan naar Bergen Belsen.  
 
00:41:00 
[image: 07:38:56.05] 
AvA  Dat lag zoiets rond 12, 13 september [1944]  
IV  Drieënveertig?  
AvA  De grote hoeveelheid is weggegaan 3 en 4 september en toen hielden we nog 

ongeveer driehonderd man in kamp Westerbork over. (Neemt slokt water)  
IV  Driehonderd man? 
AvA  Ja. En die is na de oorlog nog aangegroeid tot negenhonderd achtentachtig toen ik 

het kamp overnam. 
IV  Hoe kwam de bevrijding?  
AvA  Oh de bevrijding op zichzelf is een van de meest fantastische gebeurtenissen 

geweest. Kijk zo als ik gezegd heb, drie weken voor de bevrijding wist ik dat ik 
dus Westerbork moest overnemen. En nou ja ik had geen andere,  

 
00:42:00 
[image: 07:39:53.21] 
AvA  Leiding die mij kon zeggen wat ik moest doen. Verder anders dan de instructie 

leidde, denk erom 'je mag niks doen wat gevaar kan opleveren voor de levens van 
deze mensen'. Dus dat was drie weken van te voren en ik ben dus aan de gang 
gegaan en ik heb dus een commissie van wijzen rond me benoemd, ouderen. 
Chief Dresden, de Jong, Schlesinger was erbij, Chief nog een paar, Ellah Cohen 
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zat er ook in inspecteur Cohen. (Denkt na) En nog een nou in ieder geval daar is 
ook een document van, daar staan al die handtekening op.  

 
00:43:00 
[image: 07:40:51.14] 
 
AvA  Toen kwam, we zijn 12 april bevrijd van de nacht van ik denk, 6 op 7 april 

werden parachutisten rond het kamp afgeworpen. En dat waren, daar zat een 
Nederlandse Kapitein bij. Het was een 'mixure' van verschillende parachutisten en 
er komen er zes bij mij, ja daar was plaats voor en die heb ik het kamp in 
gesmokkeld.  

IV  Die parachutisten? 
AvA  Ja, die heb ik het kamp in gesmokkeld en toen heb ik gezegd, hoor eens ik kan 

niks voor je doen de Duitsers waren natuurlijk op de hoogte dat er parachutisten 
waren afgeworpen die waren meteen ook opzoek naar ze. Nou voor deze zes was 
die liepen gevaar en die hebben dus mij veiligheid gezocht en toen heb ik ze 
ondergebracht in barak achter 41 

 
00:44:01 
[image: 07:41:50.00] 
 
AvA  achter de 41 het nummer weet ik niet meer. En daar heb ik tegen ze gezegd, nou 

ja, verder kan ik niks voor je doen. Je bent binnen het kamp zoek maar je heil. En 
deze mensen hadden hun eigen voorraden bij zich, dus ik hoefde ook niet voor 
levensmiddelen of wat dan ook te zorgen. Nou goed, Gemmeker pakte er ook een 
stuk of zes of Gemmeker de Duitsers pakken er een stuk of zes en die zijn 
gevangen gezet geworden, eerst in nummer 50 wat bij ons de gevangenis barak 
was, was maar een klein ding en die zijn naderhand overgebracht geworden naar 
de Leeuwarden, naar Leeuwarden, naar de gevangenis in Leeuwarden. Maar goed 
dat was van zaterdag op zondag en zondag was die arrestatie dus van die zes die 
door Gemmeker gevonden waren, of door in ieder geval de Duitsers. En ik denk 
ja hoor eens, met mijn opdracht en al deze dingen die rond het kamp gebeuren, ik 
moet zien dat ik bij die Geallieerden kom.  

 
00:45:03 
[image: 07:42:49.12] 
AvA  Toen ben ik door de linies gegaan maandag.  
IV  De linies waren dichtbij?  
AvA  Ja het oranje kanaal lag vlakbij ons en dat was de scheiding tussen ons en de 

gemeente Westerbork. Nou bij de brug van Oranjekanaal daar stond een Duitse 
soldaat en ik en door die linie heen gegaan. Die Duitse soldaat die hield me wel 
aan, maar ik had een Ausweis voor kamp Westerbork dat ik binnen kamp 
Westerbork had moeten zijn, dus ik liet hem gewoon die Ausweis zien en hij liet 
me door. En toen kwam ik daar in Zwiggelte, dat is een voorstadje nog van 
Westerbork en daar staan boeren en die kenden mij en die zeiden 'meneer Van As 
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u moet niet verder gaan want er word geschoten'. Ik zeg nou, een vrij logische 
vraag van mijn kant 'is de melkwagen er doorgekomen?' 

 
00:46:00 
[image: 07:43:44.11] 
AvA  Want de boeren die melkten hun vee en die hadden dus die gamellen buitenstaan 

en die werden opgehaald door de coöperatie om die te brengen dus naar de 
melkfabriek. Ik zeg is die er door gekomen? Toen zij ze ja die is er door gegaan, 
ik zeg nou als de melk de door is gekomen kan ik ook. Dus ik reed door en 
voordat ik op de weg tussen de gemeente Beilen Westerbork kwam had je een zij 
pad en daar zag ik de eerste dode Canadees liggen. Dus ik reed verder en kwam ik 
dus bij café Slomp, en naast café Slomp heb je Garage Boere (?) en dat was die 
vriend van mij Dubbelboer. En er was geen Duitser meer in Westerbork, maar 
tussen café Slomp en Dubbelboer daar lag een andere dode Canadees. En nou ja 
ik heb dus een uitwisseling gedaan met die Canadees. En daar kwamen wij 
overeen, dat het Rode Kruis stond niet al te best bekend. 

 
00:47:04 
[image: 07:44:45.07] 
AvA  Want de Duitsers misbruikten het Rode Kruis voor het vervoeren van wapens en 

allerlei gekke dingen. Dus de bedoeling was, dus alles wat in eerste instantie vrij 
kwam dat het dus zogenaamd onder het Rode Kruis kwam te liggen. En wij 
hadden dus een appèlplaats en om kenbaar te maken dat wij kamp waren, zou ik 
dus volgens de instructie van de Britse kant, leg er een Rode Kruis vlag neer dan 
weten we in ieder geval dat, dat in orde is. En ik zeg nee ik leg er geen Rode 
Kruis vlag neer. Dat werkt als een rode lap voor een stier. Dus wat heb ik gedaan, 
we hadden die gele doeken waarop Jodensterren waren geprint en dat waren hele 
grote lappen. Ik zeg die leg ik dan wel op de appèlplaats dan weet je in ieder geval 
dat je te maken hebt met een Joods kamp. Nou dat is afgesproken en ik ga terug.  

 
00:48:00 
[image: 07:45:39.15] 
AvA  En toen brak dus laten we zeggen de 11e aan, de 11e april.  
IV  U liep weer terug naar kamp Westerbork?  
AvA  Ik ben gewoon weer teruggegaan  
IV  Door de linies? 
AvA  Door de linies heen, op dezelfde wijze.  
IV  Dat was gevaarlijk.  
AvA  Ja dat was gevaarlijk. Kijk, hoe beoordeel je gevaar? Hier was meer een heilig 

moeten, ik moet, ik ben een verantwoordelijk persoon nietwaar, ik moet hier een 
kamp redden. Dat is mijn opdracht. En hoe kan ik dat doen, op de beste wijze. 
Dus ik moest zorgen dat ik ergens een bepaalde medewerking krijg, hetzij het of 
van Duitse kant, hetzij of van de Geallieerde kant. Dus mijn eerste reactie van de 
Duitsers hoef ik niet veel te verwachten, ik moet naar de Geallieerden toe. Nou 
dus de 11e breekt aan, 
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00:49:00 
[image: 07:46:36.19] 
AvA  en die dag, een mooie zonnige dag, en daar zitten de Duitsers deden niks meer. 

Zaten gewoon voor de barak in de commandature daar zaten ze voor in de zon en 
voor het casino zaten ze in de zon. En op een gegeven moment ik, toen woonde ik 
dus aan de buitenkant direct tegenover het crematorium. En ik ga het kamp in en 
toen werd ineens de gate gesloten en ik mocht er niet meer uit. En ik denk nou 
wat gaan we nou doen? En wachten en die lui die zitten daar en ik kijk zo, vanuit 
mijn kantoor, want toen had ik mijn kantoor praktisch gezegd bij de slagboom en 
ik keek zo op de commandanture. En daar zaten ze en ze deden niks.  

IV  Wie zaten daar?  
AvA  Gemmeker, de hele familie, alle die SD'ers die zaten voor de deur die zaten te 

zonnen.  
IV  Gemmeker ook? 
AvA  Ja,  
IV  Hoe was de stemming daar? 
 
00:50:00 
[image: 07:47:34.18] 
 
AvA  Ja, zeg het maar. Ik zag alleen gezichten nietwaar hoe de stemming onder elkaar 

was weet ik niet. In ieder geval om zes uur.  
IV  Geen angst?  
AvA  Voor mij gezicht, had ik eerder gezien van waar wachten jullie op? Dat was voor 

mij het hele eieren[eten], ik wacht op het moment wanneer ga je? Dan ga ik 
optreden. Nou en dan komt mijn vrouw ineens binnen. Ik zeg hoe kom jij hierin? 
Ze zegt 'gewoon door de poort', maar ik zeg 'ik mag het kamp niet uit' ze zegt ze 
houden mij niet tegen. Zij was heel, wat wat meer ronduit dan ik, daar kan ik ook 
nog mooie verhalen over vertellen hoe. Zij hielt geen blad voor de mond, of het 
nou voor een Duitser was of voor een ander, dat is mijn mening klaar af. En daar 
heb je maar rekening mee te houden. 

 
00:51:00 
[image: 07:48:32.05] 
 
AvA  Nou goed, ze is het kamp uitgelopen en ze ging inderdaad gewoon weer terug 

naar huis. En even daarna begint het te schieten. Allemaal vanaf de richting 
Westerbork. En toen staan die heren, heel langzaam op en die auto's reden voor en 
toen gingen ze langzaam aan, ik denk verdorie nietwaar, schiet toch eens een 
keertje op! En dat ging allemaal op zijn (...?). En toen heel langzaam, en toen nee. 
Even daarvoor dat ze afreden, toen kwam Schlesinger uit het kamp die had een 
telefoontje nog gekregen van Gemmeker. En die loopt zo dat pad, dat schuine pad 
dus van de slagboom, schuin ervan zo naar het commandanture toe. En daar 
ontmoet Gemmeker hem. En daar staan ze nog even met elkaar te praten en 
Gemmeker overhandigt hem iets.  

IV  U ziet het allemaal? 
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AvA  Dat zie ik allemaal gebeuren.  
IV  Van waar af, van uit? 
AvA  Vanuit het raam van mij office.  
 
00:52:01 
[image: 07:49:31.00] 
AvA  En de heren stappen in de wagen daarna en Gemmeker geef Schlesinger een hand 

(verbaasde blik), iets wat ik nooit van te voren heb zien gebeuren, dat Schlesinger 
een van de Joden zelfs zijn hand gegeven heeft. Hij gaf hem dat kleine pakje en 
daarna schudde hij hem de hand.  

IV  Schlesinger gaf, 
AvA  Gemmeker gaf Schlesinger een hand, niet omgekeerd.  
IV  En wie kreeg het pakje?  
AvA  Schlesinger. Afijn ze stappen in en ze rijden af en Schlesinger bleef op dat 

middenpad staan (wrijft in zijn oog) en die auto's reden dus langzaam in de 
richting van Hooghalen. Heel langzaam reden ze weg, helemaal geen haast. Toen 
ze eenmaal op de grote weg waren, dat weet ik verder niet meer. Maar dat ging 
allemaal erg, erg langzaam. In ieder geval voor mijn gevoel dus. En Schlesinger 
draait zich om nadat ze dus uit het gezicht verdwenen zijn en die komt naar mij 
toe.  

 
00:53:01 
[image: 07:50:28.05] 
AvA  En die overhandigt mij dat pakje. En wat was het? Dat was een revolver van 

Gemmeker zelf en het was een 0,6 millimeter in een lerentasje wat je zo achter in 
je broekzak kon laten glijden. Zo'n klein dingentje was dat. 0,6 millimeter, 
waarmee hij in feite het gezag, wat Gemmeker gedaan had met die handtekening 
tegenover Schlesinger of de handdruk, het gezag over te dragen aan het Joodse 
kamp, aan de leider van het Joodse kamp. Droeg Schlesinger hierbij over aan mij 
en daar is dus ook een eh, Schlesinger heeft de eerste kamporder uitgegeven. 
Waar hij inderdaad ook het kampcommando aan mij overdraagt. Dus ik kreeg van 
hem die revolver als bewijs van je hebt het commando. We hadden toen bewaking 
in die tijd van de Grenzschutzpolizei,  

 
00:54:02 
[image: 07:51:26.24] 
AvA  dat waren allemaal oude mannetjes die boven de 65 waren en die waren nog eens 

een keertje opgeroepen. Nou als we van niemand nooit last gehad hebben waren 
het juist van die lui, die Duitsers. Die hadden helemaal geen zin in militaire dienst 
die waren maar alleen in een ding geïnteresseerd om zo snel mogelijk naar huis 
terug te gaan. Dus die troep rijdt af en het eerste wat die Grenzschutzpolizei die er 
op wacht stond, die gooit de slagboom omhoog. Nou en gaat terug naar de barak 
waarin zij zaten. Zij zaten toen in barak 41. Dat was juist in de barak waar 
tegenover ik die Engelse heb ondergebracht. Of dat waren Canadezen, maar in 
ieder geval. Ik gooide die slagboom dicht en ik zette er meteen mijn mannen, mijn 
mensen in voor de bewaking, Joodse mensen.  
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00:55:00 
[image: 07:52:22.21] 
AvA  Ik bewapende ook meteen de wachttorens rond het kamp. Front en achteringang 

van het kamp. En toen ben ik achter elkaar in vergadering gegaan met deze zes 
man. En we hebben de hele nacht vergaderd en daarin hebben we dus de eerste 
kamporder opgesteld en die was 's morgens om zeven uur klaar die heb ik 
ondertekend. Om zeven uur stap ik dus die vergadering uit en daar komt een van 
die Joodse mensen naar me toe en die pakt me bij de handen (wilde gebaren) en 
die zegt 'we zijn vrij', ik zeg ho ho ho we zijn nog niet vrij, hou je sjaak eens. 
Maar in ieder geval er waren geen moffen meer in het kamp. Nou in de nacht, ik 
had te maken met die Grenzschutzpolizei want die zaten nog binnen het kamp. Ze 
zeiden niet veel, maar de commandant was in ieder geval een Kapitein van het 
Duitse leger ik weet niet welke positie verder had, hij was een Kapitein. Dus ik 
moest met deze man onderhandelen wat ga ik met die Grenzschutzpolizei doen.  

 
00:56:03 
[image: 07:53:23.10] 
AvA  Mijn bedoeling was om, ik ontwapen ze en ik zet ze gevangen. Maar dat kreeg ik 

niet voor elkaar, daar hebben we vrij lang mee over onderhandeld en we hadden 
nog een stelletje van honderd twintig niet Joodse gevangene in het kamp. En die 
zaten in een S barak en die vielen eigenlijk direct onder dat commando van die 
Grenzschutzpolizei en naar veel praten, uiteindelijk kwam er dus uit hij had een 
opdracht dat hij moest die honderd twintig mensen meenemen en zonder die 
mensen wilde hij niet verlaten, hij was dus niet bereid zich over te geven. En na 
veel discussie die wij dus onder elkaar gehad hebben, opnieuw hetzelfde punt 
naar voren. In hoeverre brengen wij het Joodse volk in gevaar. Al met die 
achtergronden in rekening gehouden hebben we gezegd. 

 
00:57:02 
[image: 07:54:19.24] 
AvA  Hebben we hem opnieuw geroepen en toen hebben we tegen hem gezegd. Hoor 

eens, je kan ze meenemen maar als ze een ongeval ook maar bij gebeurd, dat er 
een van deze mensen gedood worden. Dan stellen we jou persoonlijk 
verantwoordelijk. En dat heeft de man zo met de hand op zijn hart verklaard, ja 
daar ging hij mee akkoord.  

IV  Dus wie gingen mee? 
AvA  Die honderd twintig en toen, die wandelde 's nachts om twaalf uur het kamp uit.  
IV  De honderd twintig niet Joodse 
AvA  Honderd twintig niet Joodse gevangene met die man of veertig 

Grenzschutzpolizei.  
IV  Waarom moesten die mee? Dat was een opdracht, voor de rest heb ik er geen 

bemoeienis mee. Het was een opdracht die, die Kapitein hij mocht de niet-Joodse 
gevangene niet in kamp Westerbork achterlaten. Terwijl aan de andere kant, het 
Joodse kamp volgens de seculaire (?) dienst dus uitgegeven werd door 
Schlesinger.  
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00:58:00 
[image: 07:55:15.12] 
 
AvA  Vanaf het moment dat de Duitsers het kamp verlieten, onder het gezag stond van 

het internationale Rode Kruis. Nou die mensen hebben het kunnen brengen tot 
Tynaarlo en zijn daar door de Canadezen bevrijd geworden. Dus er is verder niks 
met deze mensen gebeurd. Maar goed, dat eerste wat ik dus meegemaakte heb 'we 
zijn vrij, we zijn vrij' (gebarend) dat die zo beide handen pakte die van me, ik zei 
nee we zijn nog niet vrij. Maar ik had een hoop in het kamp, ik had zoveel, ik had 
nog, we hadden twee auto's onklaar hadden weten te maken, die de Duitsers mee 
konden nemen. Dat was een Fort Sedan en dat was een Citroen, Citroen Sedan. 
En ik had een bus, ik had zevenhonderd liter benzine en ik had zevenduizend liter 
dieselolie en ik had zo ontzettend veel in het kamp. Enorm veel achterover 
gedrukt. Maar goed, 

 
00:59:00 
[image: 07:56:12.23] 
AvA  de mensen waren enthousiast, waren opgewekt en levendig en dat werd hoe 

langer hoe drukker. En ik had een kantoor ingericht waarin die Hanna Gudema 
zat, die zat toen in mijn kantoor. En vandaar uit kwamen alle telefoontjes binnen. 
Ik had een kantoor verbinding met wachtpoort en met de voor en achter ingang 
van het kamp. Dus er kwamen binnen telefoontjes van, de lopen zoveel Duitsers 
aan de westkant van het kamp en er lopen zoveel Duitsers aan de oostkant van het 
kamp. En welke richting gaan ze uit, dus ik wist totaal, ik was op de hoogte met 
alle bewegingen. Maar in het kamp zelf, ze hadden de auto's weten in gebruik te 
maken, dus ze gingen met auto's rondrijden in het kamp.  

 
00:59:59 
[image: 07:57:10.00] 
AvA  Ik denk jongen Duitsers rond het kamp heen en dat movement binnen het kamp 

dat gaat een beetje gevaarlijk worden. Dus ik haal Zielke erbij, Zielke was dus het 
hoofd van de boerderij. En ik had dus dat office van hem genomen, omdat daar 
een centrale leiding mogelijk was. En daar trad dus Hanna Gudema voor mij op. 
En ik zeg tegen Zielke zo en zo. Ben je bereid om door de linies te gaan, want ik 
kan dit niet lang voor mijn verantwoording nemen. Want er hoeft maar een van 
die Duitsers binnen te komen en een beetje rare dingen uit te gaan halen en ik zit 
met doden en gewonden. En toen zegt Zielke oh ja, ik zeg laten we ons horloge 
een gelijk zetten ik zeg het is nu elf uur. De loop naar het Oranjekanaal duurt 
ongeveer een uur, dus ben je om een uur nog niet terug dan reken ik dat je aan de 
overkant van het Oranjekanaal bent en dus met de Canadezen mee terug kan 
komen.  

 
01:01:03 
[image: 07:58:11.12] 
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AvA  Nou zo gezegd zo gedaan. Ik riep na ene toen ik wist dus hij kwam niet terug, 
toen heb ik een order uitgevaardigd om alle kampbewoners naar de grote zaal te 
komen. Uitgenodigd om daar te komen om te proberen een beetje kalmte onder de 
mensen te brengen.  

IV  Negenhonderd mensen zei u? 
AvA  Ja er lagen er ook van in het ziekenhuis. Dus ongeveer negenhonderd waren dus 

wel die vrij in het kamp rondliepen. Afijn die had ik gezegd om drie uur 's 
middags dat ik ze allemaal in de grote zaal wilde hebben. Nou dat gebeurde en om 
drie uur betreed ik dus het podium en ik zeg tegen de mensen. Wat dus de 
bedoelingen waren met het kamp,  

 
01:02:01 
[image: 07:59:06.13] 
AvA  en dat ze zich rustig moesten houden want dat we er alles aan deden om hun 

veiligheid te bewaren en al die dingen meer. En ik had zo'n beetje mijn verhaal 
gedaan en toen zei ik tegen hen zijn er nog vragen en toen komt er uit de zaal een 
vraag: 'ja wat gaan we doen op de sabbat?' Ik zeg nou ja voor mij is het wanneer 
jullie de sabbat willen houden, dan houden jullie de sabbat. Geen enkele bezwaar 
daar tegen. Maar er is ook een zondag waarop de andere en er moet gegeten 
worden. Dus het werk in zoverre moet in het kamp gewoon doorgaan. En ik had 
nauwelijks die woorden uit mijn mond en toen werd er vanachter uit de zaal 
geroepen 'meneer Van As er is telefoon voor u'. Jeminee en ik zat al de hele tijd 
voor die tijd, telefoontje zus, telefoontje zo (maakt gebaren) van al die 
bewegingen rond het kamp. Dus ik laat zo ineens uit mijn mond vallen, ja wie is 
het? En dat was dokter Ottenstein die dat zei, die had dat van achter uit de zaal 
geroepen. De Tommies zijn er, nou beng! 

 
01:03:00 
[image: 08:00:03.03] 
AvA  Ramen, deuren open, alles aan alle kanten vlogen de mensen eruit en op de weg 

naar de kampboerderij die Canadezen tegemoet. Dus ineens het hele kamp wist op 
hetzelfde moment nietwaar dat de Canadezen er waren. En toen, die Canadezen 
wisten  niet wat ze overkwamen, die zagen een hele mensenmassa naar ze toe, die 
kropen terug in de tanks. En toen zagen ze dat het een juichende massa was er is 
een tekening van en die rust ook in het Yad Vashem, van dat toe rennen naar die 
Canadezen. En die hebben ze op hun tanks meegenomen en zijn zo naar het Kamp 
gereden en toen ik goed en wel uit die grote zaal was, mijn vrouw die liep in 
verwachting van onze derde en die werd praktisch ondersteboven gelopen door de 
mensenmassa die er zo ineens uitrende. Want die wist ook niet wat er gebeurde. 
Die stond eigenlijk met Hanna even te praten over dat het zo stil was in het kamp, 
want die wist ook niet wat er gebeurde.  

 
01:04:01 
[image: 08:01:02.02] 
AvA  Dat ik die mensen bij elkaar geroepen had. Nou en daar komt Captain Morris uit 

een van die dinges en die komt ineens naar mij toe en die heeft zo'n kaartenbakje 
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in zijn handen. En we praten even en we gaan meteen dus door naar de 
commandanture het oude bureau van Gemmeker dat lag buiten het kamp. En ik 
had mijn kantoor met alles binnengeschoven om mijzelf niet, laten we zeggen, 
open te stellen voor allerlei andere mogelijkheden nietwaar. Alles  binnen het 
kamp dat kan ik in ieder geval beschermen. En nou dat komt eruit en er worden 
verschillende namen aan mij voorgelezen, is die er, is die er? En daar waren twee 
Joodse mensen bij die ze zochten, en de ene was Todtmann en de ander was 
Siegfried Sommerfeld (?). Nou Todtmann was de Joodse secretaris van 
Gemmeker en die hebben we nooit vertrouwd.  

 
01:05:00 
[image: 08:01:58.19] 
 
AvA  Die hebben we eigenlijk altijd als een spion gezien. En Siegfried Sommerfeld dat 

was zijn chauffeur, nou die beiden werden meegenomen. Todtmann hebben we 
nooit meer gezien, wat daar mee gebeurd is dat weet ik verder niks van. Maar 
Siegfried Sommerfeld was binnen twee dagen weer terug.  

IV  Todtmann was de? 
AvA  Todtmann was de secretaris van Gemmeker, Joodse secretaris, dus hij werkte bij 

hem buiten het kamp, Todtmann ja. (Neemt een slok water).  
IV  Waarom vertrouwde u hem niet?  
AvA  Dat bleek uit die arrestatie dat het wantrouwen was laten we zeggen door ons 

wantrouwen. Hij was een spy en wat er met hem gebeurd is, het enige wat ik nog 
weet is dat ze hem hebben ze naar Hanover overgebracht en hij is nooit meer in 
het kamp terecht gekomen. Hij is door de Intelligents meegenomen.  

 
01:06:00 
[image: 08:02:56.02] 
 
AvA  I don't know. Siegfried was een goeie, want daar heb ik heel veel mee gewerkt. 

Die wist van het hele drama van Stoker wat ik dus verteld heb over die shop. Die 
hielt mij ook op de hoogte toen Stoker gearresteerd was, wat er allemaal gaande 
was. Maar wat hem gevraagd is geworden wat hij wist daar weet ik verder niks 
van, nee.  

IV  We zijn door onze (...?) 
 
01:06:33 
[image: 08:03:27.23] 
 
 
File 5  
 
00:00:00 
 
 
00:00:31 
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[image: 09:00:16.06] 
 
 
00:00:47 
[image: 09:00:31.09] 
IV  Er waren mensen die uitgesproken hekel hadden aan Schlesinger.  
AvA  Ja.  
IV  Kunt u zich dat voorstellen?  
AvA  (Schudt met zijn hoofd ja) Ja heel goed.  
IV  Waarom? 
AvA  Schlesinger was in de eerste plaats een Duitser.  
IV  So what? 
AvA  Hij steunde de Duitsers als het ware in hun politiek, het enige verschil is dat hij 

was Joods. Maar voor de rest was die, laten we zeggen net zo slecht als de rest 
van de Duitsers. Het was een heerser en hij had geen belangstelling voor klachten. 
Absoluut niet. Hij regeerde, hij regeerde met de hele harde hand binnen het kamp. 
En dat heeft waarschijnlijk het respect van Gemmeker afgedwongen, waardoor hij 
milder over kwam dan Schlesinger. (Neemt slok water).  

 
00:02:00 
[image: 09:01:41.19] 
IV  Je kon ook beter daadwerkelijk met je zaakjes bij,  
AvA  Nou ja dat is wat ik net zeg, als al mijn eerste handelingen nietwaar, om iets te 

doen om iemand eruit te krijgen, gingen naar Schlesinger. Dat was de man en 
daarnaast had ik Spanier, maar Spanier speelde in dat opzicht een minder 
belangrijke rol omdat het dan alleen om mensen waar medisch iets mee kon 
verhandelen om die op de een of andere manier eruit te krijgen. Maar Schlesinger 
was de man die het heft in handen had, totaal. Maar dan ook totaal in kamp 
Westerbork, binnen de grenzen van het prikkeldraad was er een (1) man en dat 
was de machtigste man van het kamp en dat was Schlesinger.  

IV  Hoe gebruikte hij die macht?  
AvA  Nah in een absoluutheid, in een totale absoluutheid. Hij dulden geen tegenstand. 

En hij was ook wat dat betreft als iemand tegen hem was, nou dan ging die op 
transport.  

 
00:03:03 
[image: 09:02:42.07] 
AvA  Klaar.  
IV  Woonde hij zelf in het kamp? 
AvA  Ja, ja hij woonde in het midden van het kamp.  
IV  Anders dan anderen?  
vA  Hij woonde in, hij had een hele woning. En Schlesinger, eh Spanier had twee 

woningen, want Spanier had daar ook zijn praktijk. En dus een vergaderkamer 
voor de doktoren waarmee hij zijn besprekingen deed. En daarnaast woonde hij 
dus met zijn familie. Maar die had, dat waren alleen maar twee woningen. Die 
zaten niet in een blokverband.  
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IV  Waren er veel Rabbi's in het kamp?  
AvA  Veel? 
IV  Rabbi's Rabbi's  
AvA  Nee, ja ik had maar dat gefokte konijnen.  

(gelach op de achtergrond) 
 
00:04:00 
[image: 09:03:37.00] 
IV  Ik heb het niet over Rabbits maar over rabbi’s. 
AvA  Rabbies, Rabbijnen 
IV  Rabbijnen, nou er waren verschillende, ja er waren niet met een van allen contact 

gehad heb dan alleen met Rabbijn de Vries. In de barakken zelf werd wel sabbat 
viering gedaan en Pesach ik heb in het kamp ook een Pesach meegemaakt ja. 
Paasviering. We hebben in, ja er zijn zoveel dingen gebeurt.  

IV  Werd er Shabbes gevierd?  
AvA  Ja Shabbes werd gevierd, maar niet officieel. Maar Gemmeker liet het toe. En 

werd niet tegen in gegaan. De viering als zodanig dus dat het een vrije dag was, 
nee het was geen vrije dag in het kamp. Iedere dag was werkdag.  

 
00:05:00 
[image: 09:04:34.11] 
IV  Hoe kenmerkte zich dan de Shabbes?  
AvA  Voor de Joodse mannen was het dus, ze raakte dan het licht niet aan, ze rookten 

niet en nou ja sommige die weer aten dan weer voedsel van het kamp niet. Omdat 
het dus op de dag gekookt was. Dus op de Sabbat kookt een Joodse man niet. Dat 
wordt de dag ervoor gedaan nietwaar. Dat soort dingen, maar voor de rest het 
houden van de Sabbat door niets te doen, nee dat was er niet bij.  

IV  Werd er Koosjer gekookt? 
AvA  Nee, niet in het kamp.  
IV  In het kamp werd niet Koosjer gekookt.  
AvA  Nee, nee, iemand die Koosjer kookte deed dat in zijn eigen barak.  
IV  Dat werd wel gedaan.  
AvA  Werd wel gedaan ja.  
IV  Was er, waren er veel,  
 
00:06:01 
[image: 09:05:32.19] 
IV  was er onderscheid tussen de wat meer liberale Joden en de vrome Joden?  
AvA  Daar merkte je weinig van in het kamp. (Schudt van nee) In het geheel eigenlijk 

niet. Er werd in een zekere hoek, ik kende er natuurlijk verschillende die orthodox 
waren. En dat was een gemeenschap die vrij gesloten was. En daar bemoeide de 
andere niet mee. Dus iedereen ging wat dat betreft eigenlijk gewoon zijn eigen 
gang.  

IV  Hadden die het zwaarder dan? 
AvA  Het enige waar merkbaar was laten we zeggen dat er een eenheid in was. Was in 

dus geval van besnijdenis werd bijvoorbeeld gedaan in het kamp.  
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00:07:00 
[image: 09:07:00.18] 
AvA  Je had daar die cohel, cohel noemen ze dat geloof ik, die man voor dat werd 

gedaan. Het werd niet in het hospitaal gedaan. Er werd Barmitswa's gedaan er 
werden Joodse huwelijken gesloten. Onder de Goepa (?) werden gedaan.  

IV  Was dat ook werkelijk feestelijk?  
AvA  Ohja ja dat werd gewoon gedaan.  
IV  Kunt u zich een (1) herinneren, was u daar bij?  
AvA  Nee ik ben bij geen van deze gevallen geweest. Maar ik weet, uit de certificaten 

weet ik dat het gebeurde. Daar werde certificaten van opgesteld in het Hebreeuws. 
Dus de Pesach, daar ben ik bij geweest. Ik heb een Pesach viering meegemaakt.  

 
00:08:01 
[image: 09:07:28.06] 
AvA  Deur half op een kier enzo.  
IV  Toen ooit van het Rode Kruis, ik vraag het me even af omdat, van het Rode Kruis 

berichten uit het oosten terugkwamen, dan zijn we al aan het eind van de oorlog 
begrijp ik waarbij dat Auschwitz een betrekkelijk comfortabele plek zou zijn.  

AvA  Dat was dus ongeveer rond, rond de Dolle Dinsdag in de buurt, meer rond de 
landingen van Normandie in die buurt kregen wij dat Rode Kruis rapport door. 
Maar de werkelijkheden wat er in de kampen gebeurde,  

 
00:09:00 
[image: 09:08:24.23] 
AvA  ik heb rapporten opgemaakt van mensen die terugkeerde en die zijn bij mij 

geweest. Uit Auschwitz, uit Bergen Belsen, die dus kwamen in eerste instantie 
naar mij toe. En daar heb ik rapporten van opgesteld.  

IV  Na de oorlog?  
AvA  Dat was na de oorlog, natuurlijk.  
IV  Maar we spreken even over tijdens de oorlog. Kwam er een Rode Kruis bericht,  
AvA  Dat was het Rode Kruis bericht was dus voor, in de loop van 1944.  
IV  Internationale Rode Kruis.  
AvA  Dat was van het Internationale Rode Kruis en het werd ons toegespeeld door de 

Joodse Raad.  
IV  Die hadden dat bericht ontvangen.  
AvA  Die hadden dat bericht ontvangen. (Neemt slok) 
IV  Wat stond daar in?  
AvA  Dat er dus in Auschwitz precies hetzelfde aan de hand was als in Westerbork, dat 

er huisjes waren en dat er dus volledig gezinsleven plaatsvond, zoals normaal. Dat 
het kleine huisjes waren met gordijnen en bloempotten achter de ramen.  

 
00:10:00 
[image: 09:09:22.19] 
AvA  Zo kregen wij het rapport door, volkomen misleiding.  
IV  En niets meer dan dat?  
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AvA  Niet meer dan dat nee. Maar dat gaf opnieuw weer dat zelfde vertrouwen bij het 
Joodse volk, zie je wel de Duitsers zijn nog niet zo slecht. Helemaal dat idee van 
uitmoorden, er zijn geruchten geweest natuurlijk. Iedere keer had je roemers 
nietwaar, maar die werden gewoon terzijde gelegd, dat doodgewoon in welke 
brein komt dat op? Wij zijn geciviliseerde mensen.  

IV  Wat voor roemers waren dat?  
AvA  Roemers dat er dus moorden plaatsvonden. En van de gaskamers heb ik niks 

geweten, helemaal niks. Tot na de oorlog dat de eerste mensen binnenkwamen. Ik 
heb een jongen bij me gehad en dat was een jongen van zestien, zeventien jaar. 

 
00:11:00 
[image: 09:10:19.20] 
AvA  En die heeft gewerkt aan de andere kant van de gaskamers. En die was wel zo 

keihard dat ik tegen mijn vrouw zei tjonge jonge jonge hoe moet deze jongen in 
de maatschappij nog iets waard worden. Die met dergelijke ervaring zit. Want wat 
moest hij doen. Hij zei hij had iedere dag een schoon overhemd en hij had net 
zoveel eten als hij hebben wilde, hij heeft nooit honger geleden nietwaar. Hij 
moest van die mensen die dus uit de gaskamers voorbij kwamen moest hij de 
mensen controleren op gouden tanden en kiezen. En de rest van de dag deed hij 
niets anders dan tandpasta tubes leegrollen om te kijken of er diamanten inzaten. 
Zo kreeg ik die jongen bij me. En hij zegt als je mij zegt om een van die NSB'ers, 
we hadden al NSB'ers in het kamp, als u mij zegt tegen, om een van die NSB'ers 
dood te schieten ik draai ze zo de nek om. Zo hard was die jongen.  

IV  Hoe oud was die jongen?  
 
00:12:00 
[image: 09:11:17.10] 
AvA  Zestien, zeventien jaar. (Neemt slok water) 
IV  Waarom kwam hij bij u?  
AvA  Doorgevoerd. Kamp Westerbork was het eerste adres waar ze naar toe gingen.  
IV  Op de terugweg?  
AvA  Ja. Op de terugweg, ja zo heb ik er verschillende gehad. 
IV  Vertelt u er nog eens een? Nog eentje, zo iemand?  
AvA  Ik heb er verschillende gehad, niet iemand, wel van de kampen toen leerde ik ook 

kennen wat Mengelen gedaan had. Met die operaties van vrouwen, die ze, waar ze 
verschillende proeven op leerden. Die heb ik ook bij me gehad, ik heb mensen uit 
Bergen Belsen gehad.  

IV  Wacht dit gaat snel, wie had u bij u, u had deze jongen bij u.  
AvA  Vrouwen verschillende vrouwen heb ik bij me gehad.  
IV  Die kwamen met verhalen?  
AvA  Die kwamen uit die kampen en die hadden het overleefd. Maar deze jongen 

specifiek omdat deze zo bij me kwam en zo'n jonge jongen was,  
 
00:13:00 
[image: 09:12:15.07] 
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AvA  en met dit soort ideeën die was gewoon volkomen gehard, hij heeft zijn eigen 
familie voorbij zien gaan nietwaar, als lijken uit de gaskamers. En die was zo 
gehard in die dingen, maar de meeste van deze gevallen, deze jongens die waren 
een tijdje lang daar werkzaam en dan werden ze zelf ook meegenomen in de 
gaskamer om weer hetzelfde, hou de zaak zo geheim mogelijk. En nu ik dus zelf 
in Auschwitz was en daar heb ik dus gezien van de verhalen die daar dus 
opgetekend staan, dat de mensen die dus aangevoerd werden en die scheiding 
gemaakt werd, degene die links en die rechts. En die dus naar de gaskamers geleid 
werden die wisten tot op het laatste moment niet dat ze vergast werden. Ik heb er 
hier een gesproken in, en die zat in Auschwitz in het kamp dat hij in het kamp 
zelve niet eens wist dat er vergassingen plaatsvonden.  

 
00:14:02 
[image: 09:13:14.22] 
AvA  In Auschwitz zelf. Dat de mensen daar die daar zaten niet op de hoogte waren van 

gaskamers, dat ze wel op de hoogte waren dat er verbrandingen plaatsvonden en 
nietwaar en dat er dus mensen stierven, dat wisten ze wel. Maar ze wisten niet van 
de gaskamers, dat heeft hij me zelf verklaard. Dat vond ik een erg, laat ik zeggen 
een ongelofelijk verhaal als je daar zo dichtbij zit, dat je dat zelfs niet wist.  

IV  Die jongen van zestien wat zei hij nog meer? Tandpastarollen?  
AvA  Nou er kwam ook kleding, daarom zei hij tegen me ik heb iedere dag een schoon 

overhemd. En er ware pakjes eten genoeg, die waren ook dus aan de andere kant 
blijven liggen nou daar had hij zijn keus uit van wat hij eten wilde. Die kwamen 
niet uit de gaskamers mee, want de mensen die de gaskamers ingingen, gingen 
nakend [naakt].  

 
00:15:00 
[image: 09:14:10.03] 
AvA  Die kregen alleen een handdoek en een stuk zeep. En in plaats van dat er water 

kwam, kwam er gas. Toen op dat moment, maar toen was het al te laat nietwaar? 
Maar voor die tijd wist niemand en dat was het verhaal wat ik dus nu in 
Auschwitz gehoord heb, dat ze tot op het laatste moment niet wisten wat er met 
hun gebeuren ging. 

IV  Deze jongen wel.  
AvA  Die zat aan de andere kant van de gaskamers, maar die zat in het kamp nietwaar 

dus die was geen nieuwkomer.  
IV  Nee.  
AvA  Kijk we hebben in kamp Westerbork hebben we op een gegeven moment een 

aanval gehad van de Geallieerden. Dat was Pasen 1944, kwamen er ineens eh, 
toen had ik Wiener als leider van mijn kantoor. Ik kwam juist van huis af.  

 
00:16:01 
[image: 09:15:08.10] 
AvA  En ik had mijn middageten gegeten en ik was net op kantoor en er komen vier 

jagers naar beneden 'ttttttt' zo over het hele kamp heen, en ik stond in mijn bureau 
en ik denk ja. Ik stond er. En die Wiener die lag onder een bureau tussen de twee 
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lades in, zijn achterste zag ik zo naar buiten steken. En daar zijn er twee mee 
gedood en een heeft een been moeten verliezen. Toen woonde wij nog in het 
kamp en ik had een dochter die was toen een maand of vijf, zes en die stond 
buiten in de tuin, want het was een mooie zonnige dag. En een paar dagen later 
vond ik zo'n lange kogel direct naast de box.  

 
00:17:02 
[image: 09:16:07.09] 
AvA  Die had haar kunnen raken, is allemaal goed afgelopen. Ja die beschieting, ik heb 

nooit uitgevonden waarom die beschieting plaatsgevonden heeft want even 
verderop was het treintje van Amen naar Olden zo'n smalspoortreintje en daarvan 
hebben ze de locomotief onschadelijk gemaakt. Maar waarom ze kamp 
Westerbork beschoten hebben, het was na lunch, kijk even er na, het was nog 
voordat de mensen door de OD naar hun werk geleid werd, anders hadden ze dus 
op de appèl plaats gestaan. Nou ja die appèlplaats is beschoten geweest met 
kogels. En daar die barakken in die barakken zijn die twee gedood en een paar 
gewond.  

IV  Als mensen buiten de poorten zeg maar op de boerderij werkte waren dat grote 
aantallen mensen die daar werkten?  

 
00:18:05 
[image: 09:17:08.00] 
AvA  Nee, dat was hoofdzakelijk wat wij noemde de Hashara (?) groep, degene die zich 

dus opgegeven hadden voor  Israel. Dus voor het landbouwbedrijf geïnteresseerd 
waren. Dat waren geen grote groepen, trouwens het hele landbouwbedrijf, we 
hadden dus een paar paarden en dat werd hoofdzakelijk dus met mankracht 
gedaan. Maar het meeste was, waar de meeste mensen voor nodig waren was voor 
het aardappelpoten. Dat werd met de hand gedaan er was geen machine voor.  

IV  De mensen werkte dus buiten het kamp?  
AvA  Buiten het kamp.  
IV  Alle mogelijkheid om, dat waren over het algemeen, nah er zaten ook 

Nederlanders bij natuurlijk, maar de leiding bestond hoofdzakelijk uit Duitse 
Joden. Dus de OD,  

 
00:19:00 
[image: 09:18:01.00] 
AvA  had de verantwoordelijkheid voor die groep. Er was geen Marechaussee bij. Die 

deden de bewaking.  
IV  En in de ordedienst,  
AvA  Dat was de ordedienst 
IV  Zaten zowel Duitse als Nederlandse Joden?  
AvA  Ja, ja ja  
IV  en daar was geen mogelijkheid om te ontsnappen?  
AvA  De Duitse leider was Pisk en onder hem stond van Witse. Van Witse dat was de 

co-man, de coide. Van Witse stond ook op die lijst, van getrouwe die ik om mij 
heen had verzameld bij de bevrijding. Dat was de zesde man die ik nog miste. 
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IV  Een Nederlandse leider van de OD?  
AvA  Ja,  
IV  Want het was een betrouwbare man? 
AvA  Ik had twee Duitsers in die wijze mannen groep, dat was Chief en dat was 

Schlesinger de rest waren Hollanders.  
IV  Schlesinger ook?  
AvA  Schlesinger had ik erbij ja natuurlijk.  
IV  Waarom?  
 
00:20:00 
[image: 09:18:58.05] 
AvA  Hij was de hoofdleider van het kamp, dus hij had de controle van de administratie 

in handen. Dat heb ik naderhand natuurlijk overgenomen, maar in eerste instantie 
had ik hem rond mij tuurlijk, hij was degene die mij de beste informatie kon 
geven. Er was geen ander in het kamp die meer, meer het kamp kende dan 
Schlesinger.  

IV  Bij de boerderij vluchtte nooit iemand?  
AvA  Bij mijn weten niet, zeker niet. Nee.  
IV  Verbaast u dat?  
AvA  Nee, in totaal als je het aantal vluchtelingen direct uit het kamp nagaat, was dat 

maar heel klein. Waarom? Een vrij logisch iets, ze hadden het niet slecht. Ze 
hadden het niet slecht in het kamp. En buiten was in vele gevallen het zelfs 
gevaarlijker voor hen dan binnen het kamp.  

 
00:21:00 
[image: 09:21:00.22] 
AvA  Wat ik verteld heb met professor Meijers die was er ook van overtuigd, dat hij 

zich binnen het kamp veiliger voelde dan daarbuiten.  
IV  Kan men dat men ook het gevoel had onder ons te zijn? Dat dat het gevoel van 

veiligheid vergrootte? 
AvA  Nee, nee, nee helemaal niet.  
IV  En buiten de eenzaamheid dreigde?  
AvA  Nee. Kijk de Joodse situatie voor de oorlog was een hele andere situatie, van de 

Joden vandaag de dag in Nederland. De Joden in, je kan niet spreken van een 
assimilatie van Joden in Nederland, maar integratie zeker wel. Er was eigenlijk 
geen onderscheid tussen een Joodse Nederlander en een andere Nederlander. Ze 
waren Nederlanders en met het geloof werd weinig, maakte de Nederlanders niet 
erg druk op grond van, wij hadden een tachtig jarige oorlog gevochten.  

 
00:22:01 
[image: 09:20:54.11] 
AvA  Waarin wij Godsdienst van vrijheid hadden gepredikt en dat werd vrij stabiel 

doorgevoerd. Daar waren geen problemen mee. Het waren de Duitsers die dat 
onderscheid gingen maken en sindsdien is er wel een onderscheid.  

IV  Na de oorlog?  
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AvA  Ja. Er is nou veel meer antisemitisme in Holland tegenover de Joden, dan dat er 
ooit geweest is.  

IV  Voor de oorlog?  
AvA  Ja.  
IV  In welke vorm? 
AvA  Ja in welke vorm, ik bedoel nu weten ze wie een Jood is laat ik het zo zeggen. 

Terwijl voor de oorlog een Jood een Nederlander was. Vandaag aan de dag niet 
meer. Het is nu omgedraaid. En om er verder geen politiek probleem van te 
maken, maar in ieder geval, 

 
00:23:01 
[image: 09:21:51.24] 
AvA  de samenleving als zodanig is er niet op vooruit gegaan, sinds die rotzak, hoe 

heette die, eh Blokzijl en die andere van de Duitse kant, zo'n antipropaganda 
tegen het Jodendom gemaakt heeft. Dat blijft hangen. En dat heeft zijn nawerking 
nog.  

IV  Door de bevrijding heen.  
AvA  Door de bevrijding heen. En deze situatie met Israel vandaag aan de dag, heeft het 

niet verbeterd, gezien dus de politieke situatie in Israel zelf.  
IV  Even denken of we dingen vergeten zijn.  
IV  Kent u Trudi [Trudel] van Reemst?  
AvA  Ja die ken ik, dat was dat geval van dat Joodse kindje, zij heeft dat kindje 

verpleegd. 
 
00:24:01 
[image: 09:22:49.06] 
AvA  De baby, in het kamp Westerbork.  
IV  Weet u hoe het kind heette?  
AvA  Nee. Maar zij heeft dat kindje verpleegd.  
IV  Het kindje van de moeder?  
AvA  Ja,  
IV  En moeder en kind was is er gebeurd uiteindelijk?  
AvA  Nou zijn op transport gesteld. Zo is het.  
IV  Met elkaar of los van elkaar?  
AvA  Kan ik niet zeggen, ik mag verwachten dat moeder en kind samen weggegaan 

zijn.  
IV  Maar u weet het niet zeker?  
AvA  Nee dat weet ik niet, nee. Dat kan Trudi beter vertellen.  
IV  Dat zullen we haar zeker vragen. We gaan even stoppen om even ruggespraak te 

plegen.  
 
(Onderbreking) 
 
00:25:00 
[image: 09:23:46.08] 
IV  U wilde iets vertellen over, u schoot iets te binnen daarnet. 
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AvA  Nou schoot me te binnen, kijk als u verhalen wilt weten er zijn zoveel verhalen 
die ik heb. En die werkelijk nou echt meer op mijn lippen liggen dan de andere 
verhalen, het zit in mijn hoofd en het ligt er maar aan door welke vraag, door 
welke omstandigheid ze naar voren gebracht worden, dan kom ik tot een 'repeat'. 
Maar wat mij dus gebeurd is, op een gegeven moment was er een oproep in 
Nederland, dat was in de loop van 1943 dat alle mannen tussen de leeftijd van 18 
en 40 jaar zich moesten melden voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. En daar viel 
ik dus onder ik was in die categorie. Dat speelde in het begin nog geen rol,  

 
00:26:00 
[image: 09:24:44.07] 
AvA  Maar in maart ongeveer februari, maart 1944 gingen het dreigen dat ook ik in dat 

opzicht gezocht werd voor Arbeitseinsatz in Duitsland. Dus wat ging ik doen, ik 
ging dit overleggen met het CDK en het CDK die is toen naar de Duitsers gegaan 
om mij proberen vrij te krijgen, die hebben daarvoor zelfs twee liter jenever 
gekocht, om mij proberen uit te kopen. En dat is niet zo gelukt als ze wilden. En 
dus op een gegeven moment kreeg ik het bericht van het CDk, nou ja als het er 
niet anders opzit moet de heer van As maar gaan. Ja dat was tegen het zere been 
van mij, ik ging niet en ik wilde ook niet, logisch.  

 
00:27:00 
[image: 09:25:41.14] 
AvA  Dus er werden wegen gezocht en toen kwam Querido over de vloer, wat ik eerder 

gezegd heb daar, en dat was meestal 's avonds. Want ik had gewoon bezoek van 
Joodse kamp, er waren toch geen Duitsers. Dus wij hadden amicale, directe 
contact met de Joodse bevolkingen. Zo werden veel vragen gesteld. Geef me 
straks nog maar even informatie over het water (wijst naar interviewer), dan zal ik 
daar straks ook nog wat over vertellen. Maar in ieder geval, Querido is bij mij 
thuis en dan komt dat verhaal op tafel en Querido zegt 'oh wacht even ik kan je 
daar bij helpen'. En die heeft een briefje geschreven naar dokter Haaks in 
Groningen, dat was een studievriend van hem. Daar kwam een uitnodiging op 
terug van Haaks, laat hem maar bij me komen.  

 
00:28:00 
[image: 09:26:38.24] 
 
AvA Dus ik ben naar Groningen gegaan. En ontmoette hem dus bij in zijn 'surgery' en 

daar kwam dat verhaal natuurlijk automatisch op tafel van de Arbeitseinsatz, dus 
zegt die tegen mij, 'maar kerel, jij gaat toch niet naar Duitsland?' Ik zeg nee, dat is 
de hele bedoeling daarom zit ik hier. Hij zegt tegen me wat wil je hebben dat ik 
doen kan? Ik zeg, zeg het maar, ik zit hier ik weet het niet. Dus zegt hij, ik kan je 
helpen of aan een plekje op je long, ik kan je helpen aan een niersteen, of een 
nierafwijking en ik kan je helpen aan een maagzweer, drie dingen. Ik zeg maar 
hoe? Toen zegt die, nou voor een long is vrij eenvoudig ik neem een stukje 
hydrofielgaas,  
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00:29:01 
[image: 09:27:37.21] 
AvA  en daar doe ik wat kwikzalf op, plak ik achter op je long. En dan nemen we een 

röntgenfoto zegt die en dan heb je een prachtig gat in je long. En voor een 
maagzweer, hij zegt dan laat ik je een ert inslikken en dan een half uur daarna 
maken we een röntgenfoto van je maag en dan hebben we een knoert van een 
maagzweer op je (...?) afgetekend. Ik zeg 'what about' de nier? Nou ja kan je aan 
eieren komen? Ik zeg eieren we zitten bij de boer, dus ik kan altijd wel aan eieren 
komen. Zegt hij nou, dan kan ik je een nierziekte geven. Welke van je prefereer 
je? Nou iets wat direct geconstateerd kan worden. Niet met een röntgenfoto of 
zowat. Dus geef mij maar die nierziekte. Zo in die vorm, geef mij maar een 
nierziekte.  

 
00:30:00 
[image: 09:28:34.18] 
AvA  Hij zegt oké dat maak ik voor u in orde, ik ga alle papieren antidateren en je krijgt 

van mij oproepen regelmatig om te verschijnen. Hij zegt, vergeet dat allemaal 
maar, dat is doodgewoon een normale procedure van een onderzoek en tegen de 
tijd dat je die oproep krijgt, kom dan maar hier met die eieren. Ik zeg dat is goed. 
Dus ik terug naar kamp Westerbork en dat verhaal besproken met Querido en 
Querido zegt ja nu moet je wel weten natuurlijk wat voor klachten je hebt. Dus 
die ging mij het register van alle klachten die mogelijk waren onder een 
nierziekte, hij zegt nee dat moet je niet zo zeggen als daar een vraag over komt, 
want dan luis je je er zelf in. Dat moet je zo vertellen. Oké, dus die instructie 
avonden hebben we een paar keer gedaan, dat hij dus gewoon vragen stelde 
enzovoorts en al die dingen meer. Nou toen kwam die oproep.  

 
00:31:00 
[image: 09:29:32.18] 
AvA  En Talens de postbode was een hele betrouwbare figuur, die gaf ook alle post niet 

over de censuur. Ik kreeg alle post direct van Talens. En die kwam met die brief 
en die zegt tegen me, hij zegt nou wil je de brief hebben, ik zeg anders verscheur 
ik hem, ik zeg nee geef die brief maar mee. En dat was op een vrijdag. En ik 
maakte die envelop open en daar staat dat ik diezelfde dag moet verschijnen voor 
het Arbeitsbureau in Meppel. Voor een keuring. Ik had tijd nodig, nietwaar ik 
moest eerst naar Groningen om naar die dokter te komen en dan moest ik weer 
terug en dan naar Meppel. Nou dus ik zeg tegen hem nou dat kan ik niet maken. 
Of ik belde ze op en ik zeg nou dat kan ik niet maken. Nou zouden ze tegen me, 
dan komt u zaterdag maar. Nou oke, dat had ik net nodig,  

 
00:32:01 
[image: 09:30:30.11] 
AvA  Want ik pakte dus de fiets en ging op de fiets naar Assen. Met twee eieren in mijn 

zak. En ik rij met de trein van Assen naar Groningen en bij 'de punt' worden we 
beschoten. Tss tss ik zat met de hand op mijn schoot en ik zie zo dat vliegtuig 
aankomen en ik denk mijn eieren. (Lacht) En de hele boel lag op de grond, van 
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passagiers wat er zat en ik had maar voor een (1) ding belangstelling en dat was 
voor die eieren en niet voor mijzelf, maar die eieren moesten heel blijven. Afijn er 
gebeurd verder niks we komen veilig in Groningen aan en ik naar die surgery van 
hem, nou en dan had ik in die bespreking die ik met hem gehad had, als ik er niet 
ben en de secretaresse die ontvangt je  aan de deur zeg dan maar gewoon, dat je 
een vriend van me bent, dan zal zij wel vertellen waar ik ben.  

 
00:33:00 
[image: 09:31:27.04] 
AvA  Nou ik kom daar aan de deur en inderdaad hij was er niet. Dus de secretaresse, 

dus ik dat verhaaltje gedaan en toen zegt ze oh hij zit in het ziekenhuis in 
Helpman in Groningen, Rooms Katholieke ziekenhuis. Dus ik op naar Helpman 
en daar zit een nonnetje in dat kamertje voor de receptie en die vraagt meneer wat 
kan ik voor u doen? Ik zeg ik moet dokter Haaks hebben. Oh nee die is op zijn 
onderweekend, en ik zie zo in de gang daar (wijst schuin voor zich uit) daar 
doorheen, zie ik hem lopen met een van die verpleegsters. Dus ik door die deur 
heen en achter elkaar naar Haaks toe en dat nonnetje probeerde nog achter mij aan 
te komen. En Haaks ziet me en die zegt wat is er aan de hand? Nou het is zover. 
Hij zegt heb je die eieren bij je? Ik zeg ja. Hij zegt kom morgenvroeg maar om 
zeven uur in de surgery bij me en dan zien we wel verder.  

 
00:34:00 
[image: 09:32:24.19] 
AvA  Denk erom zei hij erbij drink niet te veel vanavond. Ik zeg oke, dus ik had een 

hotelletje opgezocht, zo'n klein cafe restaurantje dat was nog wel een beetje, 
meneer wilt u ook een biertje meedrinken en ik zeg ik moet niks van die dingen 
hebben. Ze vonden mijn wel een vreemde eet in de bijt daar. En de andere morgen 
om zeven uur, ik met mijn eieren naar zijn surgery. En hij brengt me meteen in 
zijn ontvangkamer die hij dus had en neemt de eieren van me af en geef me een 
urinaal om de urine af te tappen. Nou daar zat ongeveer zoveel in (geeft aan 
hoeveel met zijn hand) want ik had niet veel, ik had niet veel gedronken dus er 
was niet veel.  

 
(Onderbreking) 
 
AvA  (Neemt slok water) 
IV  Eieren was u.  
 
00:35:00 
[image: 09:33:22.02] 
AvA  Nou dus hij neemt die twee eieren en hij gooit het eiwit daarvan bij die urine, 

haalt de hagelsnoeren, dus waarmee de eieren opgehangen zijn, tegenover de 
dooier, die haalt hij eruit. En hij kluts dat hele zaakje door mekaar en spuit dat 
terug in mijn blaas. En toen zegt die tegen me 'en nou sas [plas] je niet voordat je 
voor de dokter staat!' Ik zeg oké? Nou als een persoon zich happy voelde was ik 
het. Ik voelde me zo rustig en heerlijk en ik denk tjonge wat kan mij nog 
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gebeuren. Ik heb wat ik hebben wilde, dus ik naar de dokter. Dus ik stap in de 
trein naar Meppel. En daar kom ik op de Arbeitsbeurs en daar was het vrij druk en 
op een gegeven moment kwam ik dus aan de beurt. Toen zegt die meneer wat kan 
ik voor u doen? Ik zeg nou ik moet gekeurd worden. Gekeurd worden?  

 
00:36:00 
[image: 09:34:20.03] 
AvA  Ja ik ben hier om gekeurd te worden. Hij zegt nou de dokter is er niet. Ik zeg ik 

heb gister dat telefoontje met je gehad, dat ik zaterdag hier terug kon komen om 
die dokter te zien. De dokter werkt niet op zaterdag. Ik zeg ik wil die dokter zien, 
ik ga hier niet weg, ik wil die dokter zien. Toen zeiden ze, u kunt hem vinden in 
Hoogeveen, ik denk ja hoe kom ik nou weer in Hoogeveen? Hij zegt als u vlot 
bent kunt u net nog de trein halen die naar Hoogeveen gaat, dus ik rennen naar het 
station en daar had je nog die coupeetjes, met al die deurtjes aan de buitenkant 
open en die treeplank op de zijkant. Die trein bewoog zich al en ik kon zo in de 
trein springen en hup daar zat ik.  

IV  En de plas op houden?  
AvA  Nou ik wist niet van een plas af op dat moment, ik was zo rustig en zo kalm ik 

voelde me geweldig.  
 
00:37:00 
[image: 09:35:17.09] 
AvA  De trein gaat in beweging en wij gaan dus rijden naar Hoogeveen. Kom ik in 

Hoogeveen op de Arbeitsbeurs daar, daar zit een (1) man. Hele kantoor leeg, een 
(1) man. En die man die zegt tegen mij, want komt u doen? Ik zeg nou ze hebben 
me van Meppel hiernaar toe gestuurd om de dokter te zien. Hij zegt de dokter is er 
niet. Ik zeg ja, ik kom niet meer terug, ik heb me gemeld hier heb je de papieren 
ik ga, dan ga ik naar huis. Nou als u de dokter wilt zien hij woont hier even 
verderop. Nou goed dan ga ik naar de dokter toe. Dus een dubbele deur, een 
groene deur, groen geverfd en wie doet de deur open, de dokter zelf. Grote 
driehoek op zijn borst NSB, oh nee ook dat nog dat ik een NSB'er krijg als dokter. 
Ik vertel het verhaal, hij kijkt me aan en zegt. Nou ja over een half uurtje ben ik 
op de Arbeitsbeurs.  

 
00:38:02 
[image: 09:36:17.07] 
AvA  Dus ik terug naar de Arbeitsbeurs en ik ging een verhaaltje maken met deze man, 

ik wilde weten in hoeverre kan hij me helpen. En is hij bereid mij te helpen. En 
het bleek een goeie te zijn. Maar ik had geen last van urine, ik wist nergens van, 
ik had geen gevoel zelfs om een plas te maken dus ik zeg tegen die man, kan ik 
niet een glaasje water drinken want ik heb dorst. Nou achterin het gebouw is een 
heel ouderwets gebouw, achterin het gebouw is wel een kraan en daar kan je wel 
wat water drinken dus ik daar water gedronken. Toen heb ik verder een verhaal 
met hem gemaakt en toen zei die, als het eindresultaat bekend is zal ik het wel 
vertellen. En dat wilde ik juist weten. Dus daar komt die dokter en die leest en ik 
heb al die papieren bij me, van wat de dokter mij gestuurd heeft.  
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00:39:01 
[image: 09:37:13.21] 
AvA  Van de kwalen die ik heb en hij leest het zo door en toen zegt die, nee nee dat is 

geen enkele noodzaak om dat verder te keuren, want u wordt in het zelfde beroep 
in Duitsland te werk gesteld. Ik zeg ja maar dokter er zit bij mij wel een beetje 
meer aan de hand he. Toen ging die een paar vragen stellen, toen hoorde hij dat en 
nam die mij zo, nah dat was dan later. In ieder geval zei die, hier hier heb je een 
urinaal, nah ik denk dat kan ik voor hem staan doen, ik heb niks te verbergen. En 
ik sta daar en ik sta daar mijn plas te maken en ineens 'blublboeb' komen er twee 
luchtbellen, ik denk 'ohohoh' dus ik begon te hoesten en ik denk dat ook nog. Dat 
er een paar luchtbellen bijkomen, hij had met het inbrengen had hij lucht mee in 
de blaas gebracht en die kwamen er mee uit. 's Avonds had ik er nog een paar, 
maar goed hij heeft het niet gemerkt of niet willen merken.  

 
00:40:06 
[image: 09:38:16.07] 
AvA  Whatever, hij pakt die urinaal op en die was bloederig. Hij had me enigszins 

beschadigd met dat binnenbrengen van die urine. En toen zegt die zo tegen me. 
Heeft u zich vermoeid vandaan? Ik zeg vermoeid dokter? Heb u wel eens in tien 
minuten tijd van de Arbeidsbeurs van naar het station gelopen, ik zeg voel maar. 
En toen klopte hij me zo op mijn schouder en toen voelde die dat mijn overhemd 
was helemaal nog nat. Hou hij is naar dat kamertje gegaan daar heeft hij een proef 
genomen. Nou de hoeveelheid urine was praktisch net zoveel als het eiwit dat ze 
in mijn blaas gebracht hadden dus dat stond ineens stijf. Maar ik was woedend, 
woedend op dokter Haaks dat hij me dat niet had weten te voorkomen. 

 
00:41:00 
[image: 09:39:07.17] 
AvA  Hij heeft me niet meer aangesproken, hij is zo weggelopen. Dus ik na afloop ging 

ik naar die ambtenaar toe en daar kreeg ik het verhaal van afgekeurd voor alle 
diensten, uitsluitend geschikt voor eigen beroep of eigen standplaats de letterlijke 
tekst. Die woorden ken ik uit mijn hoofd. Dus ik was afgekeurd. Nou maar ik was 
niet tevreden! Dus in plaats van naar huis te gaan, ik rechtstreeks naar Groningen. 
Met de trein.  

IV  Waarom was u niet tevreden?  
AvA  Door die luchtbellen.  
IV  Oh ja.  
AvA  En ik naar Groningen en ik vertel dat verhaal dus bij dokter Haaks, dus toen was 

hij al wel weer in zijn surgery en die begint me te lachen. Dat maakte me eigenlijk 
nog meer nijdig, dat hij er nog om kon lachen. Toen zegt hij had je niet druk 
gemaakt jongen, als dit fout gegaan was had ik je met twee gebroken benen 
opgenomen in het ziekenhuis.  

 
00:42:00 
[image: 09:40:05.14] 
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AvA  En dat was het einde van het verhaal. En dus kom ik terug in het kamp en daar zit 
Querido, die vertelde ik het hele verhaal en die begint net zo hard te lachen. Maar 
die zei tegen mij, mij had je niet kunnen beduvelen. Want die urine was absoluut 
ineens stijf van het eiwit, nou dat is een onmogelijkheid dus die dokter moet er 
van uitgegaan zijn, die man die leeft geen drie dagen meer. Hij heeft veel te veel 
eiwit in zijn urine. Hij zegt ik had je achterelkaar in het ziekenhuis opgenomen en 
dan wel een beetje langer getest. Nou ja dan was natuurlijk alles van te voren 
uitgekomen. Zo ben ik afgekeurd geworden, ja. (Glimlacht).  

IV  Euh even denken,  
AvA  Ik had het over het water.  
IV  Het water inderdaad.  
 
00:43:00 
[image: 09:41:02.23] 
AvA  Kijk kamp Westerbork had zijn eigen bronnen, had geen waterleiding. En dat 

water was erg sterk roesthoudend, en dat was voor het wassen praktisch een 
onoverkomelijk iets. Dus als er iets verhit moest worden, dan kwamen dan 
ijzeroer (?) wat in dat water zat, dat was een vrij hooggehalte. Van ijzer, wat erin 
zat en dat vertoonde vooral het witgoed veel vlekken. Dus voor mijzelf maakte ik 
in kamp Westerbork had ik twee haringtonnetjes (maakt handgebaren) zo deze 
grote ongeveer. En in het ene gooide ik grind en in het ander gooide ik grof zand. 
En dan liet ik dus de kraan lopen door het eerste druppelen, door het grind eerst 
en dan kwam het stoep  lager op het aanrecht boven het platje stond de eerste, op 
het aanrecht zelf stond dus de tweede ton en op de grond had ik dan een emmer 
staan.  

 
00:44:02 
[image: 09:42:02.21] 
AvA  En dan liep dus het water door de filter heen door die twee filters en dat water 

gebruikte ik voor eten, drinken en voor de was bij ons. En dat wist Querido ook 
en dus de ander bij het ziekenhuis en nou hadden ze een van die dingen, tis ik heb 
dat water laten testen in het laboratorium van het ziekenhuis. En ik had praktisch 
gezegd tot nihil teruggebracht. En dat was voor het ziekenhuis weer van belang 
voor die patiënten waarvoor ze zuiverder water voor wilde hebben. Zo werd bij 
mij het water wat ik filterde naar het ziekenhuis gebracht.  

IV  Via de haringtonnetjes,  
AvA  Hm? 
IV  Wat gefilterd was via de haringtonnetjes  
AvA  Ja voor een beter, het waren twee simpele filters. Ik maakt ze iedere vier weken 

schoon, al dat grind dat was dan helemaal roestbruin en het zand hetzelfde en dat 
spoelde ik weer, maakte ik ook weer schoon.  

 
00:45:04 
[image: 09:43:01.24] 
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IV  Nog iets wat me, wat ik me afvraag. U was een betrekkelijk jonge man in die 
periode. Toch is het een tijd waarin de jongste, de jonge mensen nog niet perse 
veel te vertellen hebben. Was het soms? 

AvA  Ja, natuurlijk uiteraard dat valt niet op de een of andere manier te verbergen. Maar 
ik was een, en dat ben ik nog een vrij independent denkend mens. Ik ben eigenlijk 
exact in exacte vakken opgeleid dus je bent meer een laten we zeggen, opgeleid 
voor de scheepsvaart dus de exacte vakken, dus veel meer ja.   

 
00:46:00 
[image: 09:43:56.02] 
AvA  Andersdenkend nietwaar? je denkt in formules enzovoorts, dus niet in eh in de 

politieke dingen of in de rest van het leven. Maar goed, dus ik heb altijd mijn 
eigen werkwijze gehad en ik voelde me erg zelfstandig en dat ben ik nog. Ik heb 
altijd een zelfstandige manier van optreden gehad, in plaats van de oorlog toen 
dus ik met driehonderd mensen in het kamp te maken had, vond ik dat ik te 
weinig te doen had. En toen ben ik naar het CDK gaan vragen, hebben jullie voor 
mij niet wat extra te doen, want het kamp met driehonderd mensen geeft mij geen 
volledige dagtaak. Dus toen kreeg ik van het CDK een, nee ga je maar melden bij 
de inspectie in Assen. En zie maar wat daar van komt. Dus ik naar Assen toe,  

 
00:47:00 
[image: 09:44:53.09] 
AvA  En met die inspecteur gesproken. Nou die hadden dus de informatie van het CDK, 

maar ik kwam van een gewoon kantoor. Ik had geen inspecteuropleiding in welke 
zin dan ook gehad. Nou op een gegeven moment wordt de leider van het kantoor 
Fries Zuidlaren, die wordt gearresteerd. En de plaats vervangend leider die was 
ziek. Ah zei de inspectie prachtige positie voor de heer van As nietwaar? Dan 
heeft hij weer een gewoon kantoor, waar hij de leiding over kan hebben. Nou dat 
heb ik een week of veertien dagen of zoiets gedaan. Maar in ieder geval ik zat 
daar op een gegeven dag en tussen de middag was er een kleine staf, die dus ook 
de mensen tussen de middag kon helpen. En ik zit daar in die kantoor van die 
leider,  

 
00:48:01 
[image: 09:45:51.21] 
AvA  en daar hoor ik diegene die achter de balie zit zeggen, 'nee mevrouw, nee 

mevrouw u krijgt niets meer, nee heeft geen recht', ik denk nou daar moet ik even 
naar toe, dus ik zeg tegen die ambtenaar, ik zeg wat is er aan de hand? Nou 
hadden wij voor jonge en aanstaande moeders, hadden we een regeling. Dat een 
jonge moeder eh of een aanstaande moeder die kreeg extra voeding. En die extra 
voeding werd gedaan vanaf de 20ste week van zwangerschap tot 28 weken na de 
bevalling. Dus er was in totaal een periode van 48 weken waarin zo'n vrouw extra 
voeding kreeg. Nou en in die extra voeding die werd verdeelt in 12 periodes van 4 
weken. Dus dan kreeg je iedere keer een verstrekking van 4 weken. Nou, ik neem 
die kaart waarop die voeding versterkt is en ik tel het aantal  

 

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. 



101 
 

00:49:02 
[image: 09:46:50.14] 
AvA  keren van 4 weken die ze gehad heeft en ik kom tot 11. Ik zeg ja ze heeft recht. 

Maar wat was nou de interpretatie van deze ambtenaar, ze heeft twaalf weken, nee 
ze heeft 28 weken na de bevrijding heeft ze gehad, of na de zwangerschap heeft 
ze gehad, dus ze krijgt niet meer. En dan was mijn redenering en dat was ook een 
instructie die bij distributie gold, als er een geval van twijfel was, moest hij 
uitgelegd worden ten voordele van de klant. Nou dat was dus een twijfelgeval en 
ik legde uit het voordeel van de klant. Ik zeg verstrek die 12e periode, want geen 
een(1) vrouw kan mij vertellen, of ze twintig weken precies voor de bevalling zit. 
Nietwaar? En dat maakte dat grietje zo nijdig en ze zegt: 'dat doe ik niet', ik zeg: 
'dat doe je wel, klaar!' 

 
00:50:01 
[image: 09:47:46.17] 
AvA  En zij nijdig en 'phoe'  ze geeft die pen en direct naar het verstrekken, achterom 

mij direct naar die telefoon in de kamer van de leider en zij belt die 
plaatsvervangend leider op. En daar vertelt ze het hele verhaal aan. En geeft toen 
telefoon aan mij door (neemt slok water) en die plaatsvervangend leider die zegt 
tegen mij: 'nou meneer u bent buiten uw boekje gegaan.' Ik zeg ik ben de leider af. 
En verder geen commentaar, als je bezwaar hebt dan ga je maar naar de inspectie, 
zo net zo. Dus ik kom zaterdags bij de inspectie want dan moet je rapport 
uitbrengen natuurlijk van het verslag van de week. Nou ik was nog niet met mijn 
fiets in het fietsenrek en er was al 'meneer van As bij de inspecteur komen'. Nou 
dan kom ik bij hem. Hij zegt 'u bent buiten uw boekje gegaan'.  

 
00:51:00 
[image: 09:48:43.21] 
AvA  Ik zeg, nee helemaal niet. Want de instructie luidt, in geval van twijfel moet  

ik hem uitreiken ten voordele van de klant. Hij zegt nee, nee, nee dat is niet waar. 
U heeft teveel versterkt. Ik zeg nou als u daar op staat dan wil ik wel een uitspraak 
hebben van het CDK. Hij zegt dat zullen we doen. En drie weken daarna zoiets, 
kwam bericht van het CDK ik had gelijk. Nou, ja eh geen inspecteur zijnde en alle 
inspecteurs eigenlijk in twijfel gebracht hebbende nietwaar, dat zo'n 
buitenstaander die komt nou ineens vertellen dat hij het beter weet dan de 
inspecteurs. Ik kreeg de opdracht, alle tweeëndertig kantoren in de provincie 
Drenthe te controleren of de uitreikingen aan aanstaande moeders en jonge 
moeders wel goed was gedaan. En dat heeft geleid uiteindelijk, toen is na de 
bevrijding toen ìk het kantoor dus in Westerbork ophief dat ik toen ineens twee 
rangen omhoog ging, ik werd van adjunct-inspecteur werd ik inspecteur.  

 
00:52:01 
[image: 09:49:42.20] 
IV  Slaapt u nog zo goed als voor de oorlog?  
AvA  Nee. Nee, ik slaap erg onregelmatig als ik tweeënhalf uur achterelkaar kan maken 

ben ik wel blij.  
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IV  Droomt u? 
AvA  Ja erg veel.  
IV  Waar droomt u van?  
AvA  Terugstellen, het terugstellen. Mensen uit transporten halen, dat is eigenlijk het 

main motief en dan komen dingen boven, waarin ik alleen maar zie dat het fout 
gaat en dan schrik ik wakker, hoe kan dat? Dan krijg je die hele gedachten gang. 
Maar het is niet zo gebeurd! Het is wel goed gegaan. Dat is die, laten we zeggen 
die nawerking van wat je eigenlijk, van waar je door de hele oorlog mee te maken 
had.  

 
00:53:00 
[image: 09:50:39.08] 
AvA  Ik vertrouwde niemand. Als ik iemand voor me zag, nietwaar. Dat was een 

tweede natuur van me geworden, doe ik nog vrij veel. Als ik iemand voor de 
eerste keer zie, ineens een proberen als het waren een indruk te krijgen van de 
persoon kan ik die vertrouwen kan ik die niet vertrouwen. Wat heb ik aan hem? 
Dat is absoluut een tweede natuur geworden.  

IV  Als u droomt, komen daar personen in voor?  
AvA  Ja.  
IV  Zijn dat personen uit het kamp?  
AvA  Ja.  
IV  Kunt u een voorbeeld geven?  
AvA  Nou waar ik mee te maken had, die personen komen steeds naar voren. Ottenstein 

komt naar voren, Schlesinger komt naar voren, Spanier komt naar voren met 
Spanier heb ik ook een drama gehad, dat is ook weer een heel ander verhaal en 
jammer. Ik werkte met Spanier heel goed,  

 
00:54:00 
[image: 09:51:36.08] 
AvA  dat was, dat had te maken met dat fotootje, wat ik met Stoker had. Nou dat kind, 

Spanier had twee dochters van zichzelf, hij had geen zoon en dat kindje wat 
binnengebracht was, was een jongentje. En daar was hij opeens gek op, want hij 
had geen zoon nietwaar en hij wilde graag een zoon hebben. Dus dat kind werd in 
het kamp ingeschreven als Fritsje genoemd naar Spanier, Spanier had als 
voornaam Frits dus het werd ingeboekt in het kamp Westerbork als Frits. Nou 
toen kwam dus Dolle Dinsdag, iedereen was al het kamp uit dit gebeuren vond 
plaats na Dolle Dinsdag, of nadat de transporten wegwaren.  

 
00:55:01 
[image: 09:52:35.12] 
AvA  En toen kwam (...?) Stoker naar me toe, om het kind uit het kamp te halen. Want 

het was een wilde boel, een hele wilde boel in het kamp ook, er gebeurde van 
alles, allerlei gekken dingen. We wisten helemaal niet meer, er waren zelfs al 
geruchten dat de Engelse in Amerikanen waren in Amsterdam en weet ik allemaal 
weer. Een hele wilde zaak. Afijn mevrouw Stoker die komt naar kamp 
Westerbork toe, met een kinderzitje op de fiets. Om het kamp was in dat opzicht 
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stond wijdt open, ik had het kind er zo uit kunnen halen en haar op de fiets 
meegeven en terugbrengen naar die pleegouders.  

IV  Want hoe oud was het?  
AvA  Nou het kind was iets meer dan een jaar. En ik moest dus naar Spanier, dat kind 

uit zijn handen praten. En Spanier weigert.  
 
00:56:01 
[image: 09:53:32.10] 
AvA  En ik zeg tegen Spanier, maar hoor eens zo en zo is het geval en dadelijk kunnen 

we het kind weg hebben. Nou hij wilde helemaal geen bemoeienis hebben. En 
toen geeft hij me zo de dinges, hij zegt 'als u het kind er toch uithaalt', ga ik naar 
Gemmeker toe. Nou ja het stond mij open, dus ik naar de tweede poort. We 
hadden twee slagbomen op de weg. De ene was zo'n beetje vijftig meter verderop 
naar buiten, dan de eerste slagboom die direct bij de kamp eh van de poort van het 
kamp lag. En daar stond zij van Stoker met die fiets met dat kinderzitje. Ik zeg ja 
hoor eens ik kan er verder niks aan doen, want Spanier weigert. (Neemt een slokt 
water). Verder weet ik er weinig van, van het hele verhaal. Maar er is een boek 
verschenen: 'Een dorp dat zweeg' en daar komt dat verhaal van Fritsje in voor, 
maar op een hele andere manier dan ik het ken.  

 
00:57:00 
[image: 09:54:29.19] 
IV  Wat is er met Fritsje gebeurd?  
AvA  Ik weet het niet. Spanier is eh teruggegaan uiteindelijk naar Duitsland. Hij is naar 

Dusseldorf teruggegaan en Gemmeker is ook naar Dusseldorf gegaan. En 
Gemmeker is Spanier's of Spanier is Gemmeker's dokter geworden in Dusseldorf. 
Of hij het kind meegenomen heeft, dat weet ik niet. Ik weet daar verder niks van 
de verhalen die ik dus gelezen heb in dat boek 'Dat dorp dat zweeg' is heel anders 
dan mijn verhaal. Voor de rest weet ik het niet, ik vertel dus wat ik weet.  

IV  U weet niet wat er met het kind gebeurd is?  
AvA  Nee, verder niet. Volgens de verhalen van dinges, 'Van het dorp dat zweeg' moet 

hij naar Bergen Belsen zijn afgevoerd maar dat is in mijn ogen nietwaar (schudt 
van nee), dat kind is niet meer weggevoerd, dat kind is in kamp Westerbork 
gebleven.  

 
00:58:00 
[image: 09:55:26.24] 
AvA  Maar ja ik heb daar geen verdere bewijzen van dus ik kan het ook niet waar 

maken.  
IV  Andere nare dingen nog waarvan u droomt?  
AvA  Nou ja hier particulary over dat kindje droom ik, nou niet zo particulairy ik 

droom veel over terug. Terugstellen, maar dan gaat het fout en dan word ik 
wakker. Maar dan zeg ik (klapt in zijn handen) maar zo is het niet gebeurd. Dan 
ga je er over nadenken, het had zo kunnen gebeuren. Dat zijn de gekke dingen die 
ik nou meer heb dan laten we zeggen, dan dat ik in werkelijkheid beleefd heb. 
Want dat, kijk alle dingen die je deed, als het was gedaan zei je fijn dat is 
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geslaagd, goed zo. En het maakte je meer actief en dan zei ik 'we kunnen het de 
volgende keer nog beter doen.' Maar er waren ook gevallen waarbij je zei 'jeeeh' 
(hand op zijn hoofd, maakt gebaren)  

 
00:59:02 
[image: 09:56:26.10] 
AvA  als dit fout gegaan was, dan hadden we wel in het hok gezeten. En dat zijn dus de 

gevallen, die eigenlijk in de droom meer naar voren komen. Waar gaat het fout? 
IV  Heeft u ooit last van dingen die u niet gedaan heeft? Had moeten doen?  
AvA  Ik zou niet weten wat ik niet gedaan zou hebben.  
IV  Spijt. 
AvA  Er zijn, maar die komen niet in dromen voor, maar er zijn dingen die ik nou weet, 

tegenover wat ik toen wist, die ik anders gedaan zou hebben, ja dat wel.  
IV  Welke ?  
AvA  Het onderduiken op zichzelf, ik denk dat ik naar betere adressen had gezegd. 

Want wij onderzochten de adressen niet.  
IV  En ging dat wel eens mis?  
AvA  Ja, dat was een moeilijk punt. Kijk er werd veel voor betaald.  
 
01:00:00 
[image: 09:57:22.04] 
IV  Er werd veel voor betaald.  
AvA  Er werd veel voor betaald, een geval dat ik, het is niet direct door mij persoonlijk 

gedaan, maar dat weet ik dus van de familie Stoker. Waarbij we dus een Joodse 
onderduiker hadden en die hebben we onder moeten brengen bij een boer in 
Groningen. En die vroeg voor dat ene jaar, 50.000 gulden.  

IV  Was dat een normaal bedrag?  
AvA  50.000 (vijftigduizend) gulden.  
IV  Nee, dat begrijp ik maar was het,  
AvA  Dat is het hoogste bedrag wat mij bekend is.  
IV  Maar bedragen vragen was normaal?  
AvA  Dat kan ik ook weer niet zeggen, want ik heb niet de volledige controle over alles 

wat ondergedoken is. Er zullen er wel degelijk bij zijn, waar niks gevraagd werd. 
De meeste was voor de kinderen, die waren het makkelijkst.  

 
01:01:00 
[image: 09:58:19.24] 
AvA  Baby's enzovoorts, die waren het makkelijkst onder te brengen. En daar werd 

eigenlijk ook nooit iets voor gevraagd. Het moeilijkste waren de volwassene. En 
daar zijn een hoop dingen in gebeurd, ja die het daglicht niet kunnen zien, laat ik 
het zo maar zeggen.  

IV  Hoe bedoelt u?  
AvA  Misbruik gemaakt van de omstandigheden. Ik heb wel brieven die dat bewijzen. 

Er ging een mop aan het einde van de bevrijding, of aan het einde van de 
bezetting. En dat was al, of die ging zo'n beetje in het zuiden rond. En dat waren 
twee Hollanders die ontmoeten elkaar en dan kwam het gesprek over de oorlog en 
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al die dingen, en zei die ja jij hebt nogal veel gedaan voor de Joden want je hebt 
nogal veel goederen voor deze mensen ondergebracht, zegt hij ja dat heb ik 
inderdaad gedaan,  

 
01:02:02 
[image: 09:59:19.02] 
AvA  maar waarom ben je er dan zo treurig over? Ja toen zegt hij: ja ze zijn 

teruggekomen. (...) Begrepen? Dat is een van de dingen die bijvoorbeeld, nou 
Lindwurm (?) de laatste keer met zijn documentaire naar voren heeft willen 
brengen. Dat het niet allemaal zo gunstig verlopen is als dat wel bekent gemaakt 
word. Dat er ook andere dingen gebeurde, dus die het daglicht niet konden zien. 
En dat is nu, door de NCRV gesneden.  

IV  Nog meer misbruik wat u bekend is?  
AvA  Kijk eh,  
 
01:03:00 
[image: 10:00:15.06] 
AvA  Om daarin het Joodse standpunt naar voren te brengen. En ik geloof wel dat, dat 

dat het beste is om tot een waardering te komen. Is de Jood spreekt het uit al dus, 
kijk eh en dat komt ook ik heb die Yad Vashem medaille en daar staat dat ook op. 
Nou het hindert niet, mater[ieel], vergeet alle materiële belangen, vergeet dat, de 
betrokkene heeft een mensenleven gered. En iemand die een mensenleven gered 
heeft, heeft ze allemaal gered. En dat vindt je op die medaille van Yad Vashem, 
dus al die missheps (?) spreken voor de Jood minder aan dan laten we zeggen 
voor een gemeenschap. Hij hebt een mensenleven gered.  

 
01:04:00 
[image: 10:01:12.20] 
 AvA  En wat is belangrijker geld? Goederen? Of een mensenleven?  
IV  Vijftigduizend gulden?  
AvA  Voor een (1) jaar, voor een (1) jaar (wijsvinger in de lucht) (neemt slok water). 

Wat zou dat nou waard zijn?  
IV  Is het betaald?  
AvA  Ja tuurlijk anders was die er niet gekomen. Kijk er zijn ook andere dingen 

voorgevallen en dat weet ik weer van een bevriend dominee bij mij. Hier was een 
Joodse man ondergebracht in Nijmegen. En eh bij een boer. En die boer die had 
moeilijkheden.  

 
01:05:01 
[image: 10:02:11.10] 
AvA  Want die Joodse man, die legde het aan met zijn vrouw, gebeurde ook. Dus die 

boer die zegt, die man moet weg. En die dominee, die vriend van mij die is er naar 
toe gegaan. En die zaak met hem doorgesproken. En die hebben die man 
weggehaald. En toen vroeg hij hem nadat dat dus achter de rug was, en toen zegt 
hij en hoe denk jij nou over de Joden, 'de Joden'? En dat vind ik nog altijd het 
mooiste antwoord wat deze man had gegeven, en die zegt 'deze man is een slecht 
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mens'. Kijk het punt, waar het dus hier om gaat is, wij zijn altijd geneigd als we er 
een vinden om de hele categorie over dezelfde kam te scheren.  

 
01:06:00 
[image: 10:03:07.19] 
AvA  Voorbeeld van een (1) 
IV  stop 
 
01:06:07 
[image: 10:03:14.05] 
 
EINDE 
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