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Ik was net 18, toen ik in juni 1943 in Kamp Amersfoort terecht kwam. Ik was kort daarvoor 
opgepakt, nadat ik al een jaar ondergedoken had gezeten vlakbij Winschoten ......... Dat was 
omdat de Duitsers achter mijn oudere broer aanzaten. Hij werkte in het begin van de oorlog 
bij het Arbeidsbureau in Groningen en daar werden valse doktersverklaringen uitgegeven, 
waarmee mannen aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland konden ontkomen. Dat werd 
ontdekt en op een dag was er een inval van Nederlandse SS’ers. De directeur die de valse 
verklaringen ondertekende, werd zonder pardon ter plekke doodschoten. M’n broer werd 
gearresteerd. Hij wist later te ontsnappen, dook onder en meldde zich bij de ondergrondse. 
Vanaf dat moment waren de Duitsers naar hem op zoek.  
 
Ik woonde toen nog thuis bij mijn ouders en mijn jongere zusje. Ik had een Ausweis en 
werkte op de boerderij van mijn ouders in Slochteren. Maar sinds de Duitsers op zoek waren 
naar m’n broer, kwamen ze regelmatig bij ons op bezoek. ‘Waar is je broer? Zeg nu maar 
waar hij is, anders pakken we jou op’.... en dat ging zo een tijdje door. De situatie werd 
steeds nijpender en toen ben ik ondergedoken. Na een jaar ben ik verraden. Ik ben opgepakt 
en naar het politiebureau in Winschoten overgebracht. Daar ben ik ondervraagd, maar 
omdat ik niets losliet, werd ik overgebracht naar het politiebureau in Groningen. Ook daar 
telkens weer de vraag waar m’n broer was. Natuurlijk wilden ze via hem de hele 
ondergrondse oprollen, maar ik hield m’n mond en vertelde ze niets.  
 
Vanuit het politiebureau Groningen werd ik overgebracht naar het Scholtenhuis. Het was het 
hoofdkwartier van de SS. Die plek was berucht en stond bekend als het voorportaal van de 
hel. Maar ook daar kregen ze niets uit me. En toen dus naar Kamp Amersfoort. Ik heb altijd 
gedacht dat dát niet helemaal gepland was, dat ze misschien een plekje over hadden in het 
transport. Want de andere mannen in mijn transport hadden een koffertje bij zich. Ik niet, ik 
had alleen aan wat ik al droeg. Verder niet en daarom denk ik echt dat ’t een last minute 
besluit is geweest.  
 
Nummer 989 
Hoe dan ook, in juni 1943 kwam ik in Kamp Amersfoort aan. Ik kreeg nummer 989. Het was, 
maar dat wist ik later pas, de tweede periode van het kamp. Het was een groot 
doorgangskamp, voor Nederlanders die geprobeerd hadden de Arbeitseinsatz te ontlopen.  
Ik had nog nooit van Kamp Amersfoort gehoord. Wist ook niet waar ik terecht kwam. Ik zat 
in een groepje met Groningers en Friezen en bij binnenkomst kregen we kleren van ’t kamp. 
En klompen. Ik heb daar nooit zoveel moeite mee gehad. Ik kwam van een boerderij en liep 
als kind al op klompen. Maar wat erger was, was de behandeling van de gevangenen en dan 
voorval van de joodse gevangenen.  
Ik heb later wel gehoord dat het Rode Kruis in mijn tijd al was toegelaten in het Kamp. Ik heb 
daar nooit wat van gemerkt. Ik kan me Loes van Overeem niet herinneren, heb ook nooit 
een pakje gehad in het kamp. Ik kreeg soms een beschimmelde boterham van een 
kameraad. En dat was het. Maar ik heb me gered.  
 
  



 
 

Avonturier 
Ik zat in blok 4, dat lag vlakbij het Schillenhuis. Ik sloop soms ’s nachts wel met m’n vriend 
Bertus Butter de barak uit om daar een paar aardappels te stelen. Dan hield de een de 
wacht, terwijl de ander een paar dikke aardappels uitzocht. Terug in de barak legden we die 
in de asla van het kacheltje met een paar warme kooltjes erop en dan lieten we ze zo een 
beetje gaar koken. Ik was een avonturier.  Ik heb geluk gehad.  Als ze me ontdekt hadden, 
hadden ze me doodgeschoten. Je mocht ook nooit te dicht bij het prikkeldraad komen. Dat 
deed ik wel en daarom had ik een rode cirkel op m’n rug en op m’n broek. Ik heb ook een 
dag in de gevangenis gezeten.  
 
Toen ik in Kamp Amersfoort aankwam, werden we in de Rozentuin gezet. Daar zag ik Kotälla, 
de beruchte beul van Amersfoort. Niet veel later werd ik ingedeeld in het boerencommando. 
Zo leerde ik boer Reemst kennen, die zag dat ik een ervaren landbouwer was. Deze man, 
deze familie, is goud waard. Wat zij gedaan hebben met gevaar voor eigen leven, is 
onvoorstelbaar. Dat geweldige verhaal en ook mijn herinneringen staan beschreven in het 
boek ‘Bij de beuk linksaf’.  
 
Op transport 
Vijf maanden na mijn aankomst in Amersfoort werd ik op transport gezet. Het was half 
november 1943 en we gingen naar Berlijn. We moesten barakken bouwen voor de Duitsers. 
Daarna gingen we door naar werkkampen in Polen. In één van die kampen verzorgde ik de 
paarden van de Duitsers, dat was de minst zware periode uit die tijd. In Polen werkten we 
namelijk voor de Wehrmacht. Zij moesten in dienst en dat was anders dan degenen, die zich 
aanmelden voor dienst.   
 
Ik ben toen samen met een vriend ontsnapt, maar dat was geen succes. We werden  al snel 
weer opgepakt. Later zijn we nog een keer ontsnapt en toen zijn we opnieuw opgepakt. Pas 
in december 1944 zijn we in Tsjechië bevrijd door de Russen. Dat betekende echter nog niet 
dat we weer thuis waren. Thuiskomen duurde voor mij nog tot 19 augustus 1945. Dat was 
de dag dat ik mijn ouders terugzag in Groningen. Mijn moeder had in twee jaar geen bericht 
van mij gehad en eerlijk gezegd had ze de hoop al opgegeven mij ooit nog terug te zien. 
Maar daar was ik dan weer. Vijftig pond lichter en veel ervaringen rijker.  
 
 


