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In Nederland besteden we nog steeds veel aandacht aan 
het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. In de publieke 
geschiedenis lijkt de focus de afgelopen decennia te zijn 
verschoven van oorlogsslachtoffers naar oorlogshelden: 
films als Zwartboek (2004) en Bankier van het verzet 
(2017) gaan bijvoorbeeld over de mannen en vrouwen 
die opkwamen tegen het juk van de Duitse bezetter. 
Maar de grens tussen het zijn van ofwel een slachtoffer 
ofwel een held is vaak erg vaag. Zo zijn er persoonlijke 
geschiedenissen van mensen die niet opzettelijk in verzet 
gingen, maar die door omstandigheden geforceerd werden 
dat te doen. En soms eindigde dat met gevangenschap of 
zelfs de dood. Veel van dit soort verhalen zien het daglicht 
niet vanwege de complexe gevoelens die erbij komen kijken. 
Een voorbeeld daarvan is de oorlogservaring van Piet 
Groot, mijn grootvader. Hij schreef een kort manuscript 
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over zijn opstandige acties tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en de gevolgen voor hemzelf en zijn familie. Hij heeft dit 
nooit gepubliceerd, noch heeft hij er vaak over gepraat met 
vrienden of familie. Persoonlijk heb ik altijd gedacht dat het 
trauma dat hij met zich meedroeg hem belette om erover 
te vertellen. Maar de bestudering van zijn manuscript toont 
dat er complexere redenen achter zijn zwijgen schuilgingen. 

De koppige tuinder en de afvallige SS’er
Het is eind 1943. Nederland wordt al ruim drie jaar 
bezet door de Duitsers, zo ook het West-Friese Oudorp 
(tegenwoordig onderdeel van de gemeente Alkmaar). Piet 
Groot, destijds 32 jaar oud, was sinds juli 1940 getrouwd 
met Mien Leek, met wie hij twee kinderen had gekregen, 

dochter Hanny en zoon Dick. Samen met jongere broer 
Wim was Piet in 1933 een tuinderbedrijf begonnen. Vlak 
voor de jaarwisseling waren Piet en zijn gezin verhuisd 
en was Wim in zijn oude huis aan de Hoornsevaart gaan 
wonen (zie kaartje). Ten tijde van die verhuizing had Piet 
op bevel van de bezetter zijn radio moeten inleveren. Voor 
degenen die zijn koppigheid en sterk gevoel voor moraliteit 
hebben gekend, is het niet verbazingwekkend dat hij daar 
geen gehoor aan had gegeven. In plaats daarvan had hij de 
radio in een glaskist in de schuur bij zijn oude huis verstopt 
(Groot, z.j.).

Een aantal maanden later, op een goede dag in februari 1944, 
vond Piet het een goed idee om die radio te verplaatsen. 
Maar, toen hij het apparaat tevoorschijn haalde, maakte 
nieuwsgierigheid zich meester van hem: “Natuurlijk wilde 
ik weten of het ding het nog deed. Dus zocht ik eerst een 
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stopcontact en vervolgens de Engelse zender en kwam tot 
de conclusie dat alles nog perfect werkte!” En toen hij zijn 
voorzichtigheid zo liet varen, werd hij weggeroepen voor 
zaken. “De radio bleef staan waar hij stond.” (Groot, z.j.).

Ondertussen waren de inwoners van de Zes Wielen in rep 
en roer: de Duitsers waren op komst. Zij waren op zoek 
naar een Nederlandse SS’er uit het nabijgelegen Bergen 
die was gedeserteerd. In de buurt verbleven destijds een 
aantal onderduikers, die door de waarschuwingen gelukkig 
op tijd een schuilplaats konden vinden in de molen van 
Willem de Jong. Groot schreef dat “[de illegaliteit in deze 
molen] een schuilplaats [had] gemaakt. De onder de molen 
doorlopende watergang was, onzichtbaar van buiten, aan 
weerszijden afgesloten door een gemetselde muur. Op die 
manier was er een prachtige geheime werkplaats ontstaan, 
waarin zo nodig onderduikers onderdak konden vinden.” 
Ook de gezochte SS’er kon te midden van deze commotie 
een plek vinden in de molen (Groot, z.j.).

Hetzelfde kon helaas niet worden gezegd van broer Wim. Hij 
was tijdens de razzia thuis in zijn huis aan de Hoornsevaart, 
maar merkte de aanwezigheid van de Duitsers te laat op. 
Hij probeerde nog samen met een knecht naar zolder te 
rennen, maar dat mocht niet meer baten. De Duitsers 
stormden het huis binnen en arresteerden Wim meteen. Tot 
overmaat van ramp werd bij hun zoektocht door het huis 
de radio van Piet gevonden. Wim werd direct meegenomen 
naar het politiebureau in Alkmaar (Groot, z.j.).

Aangifte
Enkele uren na de razzia kwam Wims vrouw overstuur naar 
Piet en Mien toe en vertelde hen wat er was voorgevallen. 
Opa Piet herinnerde zich de radio die hij open en bloot in 
de schuur van zijn broer had laten staan en kreeg meteen 
het vermoeden dat dat de reden was waarom Wim was 
opgepakt. “Natuurlijk kon ik me wel voor mijn kop slaan, 
dat ik zo onvoorzichtig was geweest [...],” schreef hij later 
in zijn manuscript. Overvallen door een verschrikkelijk 
schuldgevoel probeerde hij via ‘goede’ agenten in Alkmaar 
zijn broer vrij te krijgen. Het enige wat hij kreeg was een 
gesprek met Wim in zijn cel. Deze ontmoeting bevestigde 
wel zijn donkerste vermoeden: Wim werd ten laste gelegd 
dat hij in bezit was geweest een radio, wat verboden was 
(Groot, z.j.).

Tijdens dit bezoek reikte ook een oudere vrouw vanachter 
een celluikje naar opa Piet. Op de vraag wie zij was en 
waarom ze daar zat, kreeg hij een heel verhaal te horen: 
haar man en zij waren opgepakt omdat hun zoon bij de 
SS had gezeten en was gedeserteerd. Toen de Duitsers 

bij hen langskwamen en merkten dat hun zoon niet thuis 
was, namen ze hen gevangen. Ze hadden gelukkig wel via 
de ondergrondse vernomen dat hij veilig aan de Frieseweg 
moest zitten. Opa, die vertelde dat hij daar vandaan kwam, 
kon hier geen bevestigend antwoord op geven. Maar de 
reden waarom die razzia had plaatsgevonden, die nu voor 
zijn eigen familie zoveel problemen had gezorgd, was wel 
duidelijk geworden (Groot, z.j.).

Piet bracht na zijn bezoek aan de gevangenis een aantal 
moeilijke dagen door. Zijn broer zat voor zijn misdaad 
vast. Moest hij zichzelf aangeven of niet? In overleg met 
zijn vrouw, familie en een aantal leden van het verzet in de 
molen probeerde hij tot een besluit te komen. De meesten 
reageerden afwijzend, met het argument dat Wim niet vrij 
zou komen als Piet zichzelf aan zou geven. Oma Miens toon 
was echter heel anders: “Je moet je door mij niet laten 
weerhouden en het voor jezelf uitmaken wat het beste is” 
(Groot, z.j.).

En dat deed hij. Op 6 of 7 februari meldde Piet zich bij 
de politie van Alkmaar. De protesten van de ondergrondse 
bleken in eerste instantie terecht, want zowel Piet als Wim 
werden op transport gezet naar de gevangenis aan de 
Euterpestraat in Amsterdam. Daar werd Wim echter snel 
weer vrijgelaten, nadat Piet aan een Duitse rechter had 
verklaard dat de radio van hem was en dat zijn broertje 
niet eens van het bestaan afwist. Na een kort verblijf 
aan de Euterpestraat werd Piet overgebracht naar de 
Amstelveenseweg. Hoewel hij schrijft dat het eten en de 
behandeling die hij hier kreeg beter waren dan in zijn eerste 
verblijf, vertelt hij juist hier over brute mishandelingen 
van Duitse bewakers en een overvolle cel waar hij met 
zijn hoofd vlak bij de pot moest slapen. Maar ook deze 
gevangenis was niet het eindstation voor opa Piet. Vanaf 
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de Amstelveenseweg werd hij overgebracht naar kamp 
Amersfoort (Groot, z.j.).  

Kamp Amersfoort
Officieel was kamp Amersfoort een transitiekamp voor 
uitzending naar Duitsland, maar in feite deed het dienst als 
werkkamp. De gevangen moesten zware arbeid leveren, zoals 
het omhakken van bomen en het graven van diepe geulen 
die verschillende doeleinden dienden. De kampgevangenen 
waren voornamelijk mannen die werden verdacht van 
communistische sympathieën, politieke tegenstand en 
ontsnapping aan de arbeidsinzet in Duitsland, maar ook 
economische vergrijpen en burgerlijke ongehoorzaamheid 
van velerlei aard (Kleinveld, 1994). 

Bij aankomst in het kamp werd Piet zijn zegel- en trouwring 
afgenomen en werd zijn gouden kies uitgetrokken (Brief, 
1997, 11 maart). Daarna werd hij ingedeeld in een van de 
tien barakken die in het kamp stonden, die elk ongeveer 500 
gevangenen huisden. Piet getuigt verder dat het kamp het 
‘kapo-systeem’ hanteerde: er werden leidinggevenden uit de 
gevangenen gekozen die op de anderen moesten toezien 
en hen genadeloos moesten behandelen bij overtredingen. 
Ze kregen daarvoor een knuppel, zodat ze hen helemaal 
konden aftuigen. In ruil voor hun werk kregen ze dubbele 
rantsoenen (Groot, z.j.).

Zelf voerde Piet andere taken uit tijdens zijn verblijf in het 
kamp. Zo was hij een tijdlang onderdeel van de felbegeerde 
‘gamellendienst’: hij moest de gamellen schoonmaken, 
de RSV-tonnen waarin voedsel werd warm gehouden. 
Aangezien Piet en zijn collega’s op een mager rantsoen 
moesten leven, schraapten ze eerst de gamellen helemaal 
leeg. Het leverde telkens maar een half lepeltje op, maar 
blijkbaar waren Piet en zijn medegevangenen zodanig 
wanhopig dat dit een rijke toevoeging was op hun rantsoen. 
Piet raakte zijn plaats in de gamellendienst helaas kwijt toen 
hij niet in de houding sprong en “Achtung!” schreeuwde 
toen een Duitse bewaker binnenkwam (Groot, z.j.).

 

Hij werd meteen overgeplaatst naar de ‘W.C.-dienst’. In deze 
hoedanigheid moest hij elke dag de potten uit de barakken 
legen en reinigen – uiteraard net na het ochtendappel, 
wanneer alle mannen tegelijkertijd hun behoefte hadden 
gedaan, zo ook regelmatig naast de pot. Het was dan 
ook de taak van de W.C.-dienst om de hele barak in een 
mum van tijd schoon te maken met slechts water en een 
boender. Reinigingsmiddelen waren er niet, maar de leiding 
verwachtte wel dat de barakken zouden worden ontdaan 
van nare geuren. Was dat niet het geval, dan kreeg de W.C.-
dienst er zwaar van langs (Groot, z.j.).

De dappere huisvrouw
Eind maart werden Piet en zijn medegevangenen opgeroepen 
voor het ochtendappel (Groot, z.j.). Deze appels werden 
in de regel geleid door Joseph Kotälla, de kamp-SS’er van 
Amersfoort. Kotälla, die alcoholist was en gedurende de 
hele oorlog aan psychische klachten leed, botvierde zijn 
opvliegende karakter en zijn kwade dronken buien op de 
gevangenen, wat hem de bijnaam ‘de beul van Amersfoort’ 
opleverde. Tijdens het appèl maakte hij er een gewoonte 
van de gevangenen af te beulen met een knuppel, hen te 
schoppen of hen tussen de benen te raken (Van Liempt, 
2011). Tijdens deze routines werden echter ook weleens 
namen genoemd van mensen die om wat voor reden dan 
ook het kamp mochten verlaten. En op een dag, aan het 
einde van die maand maart, zat Piets naam er zowaar ook 
tussen (Groot, z.j.).

Vanaf het moment dat Piet gevangen was gezet, had zijn 
vrouw Mien alles in het werk gezet om hem weer vrij 
te krijgen. Ze ging allereerst naar de destijds dienende 
burgemeester van Alkmaar. Hij stelde meteen een brief 
voor haar op, gericht aan het Duitse gerechtshof, waarin hij 
voor Piets vrijstelling pleitte. Hij verzon het verhaal dat Piet, 
als eigenaar van een groot agrarisch bedrijf dat belangrijk 
was voor de voedselvoorziening, onmisbaar werd geacht en 
dat de zaak, in zijn afwezigheid, volledig op de schouders van 
Mien was komen te rusten, terwijl zij ook nog twee kinderen 
had op te voeden. Met die brief ging Mien wekenlang elke 
donderdag naar Den Haag alwaar aan de Lange Vijverweg de 
Generaal-Staatsanwalt was gelegen. Ondanks de brief van de 
Alkmaarse burgemeester was zij als vrouw niet bemachtigd 
om het verhaal goed te behartigen en kreeg ze verder geen 
enkele hulp. Toch was het haar na vele bezoekjes eindelijk 
gelukt (Groot, z.j.).

Voordat Piet en de andere zeven mannen, wiens namen ook 
waren genoemd, weg mochten, moesten ze eerst langs de 
beruchte ‘koppeninspectie’. Tijdens deze routine kwam hij 
oog in oog te staan met Kotälla. Piet schreef dat de SS’er 
iedereen voor vertrek grondig inspecteerde. Wanneer hij 
ergens ook maar een spoortje van vuiligheid bemerkte – 
en, zo liet Groot weten, die kans was heel groot gezien 
de geringe wasmiddelen die ze hadden – gaf hij je op die 
vuile plek een geduchte klap met een knuppel. Pas na het 
afronden van deze inspectie ging de slagboom omhoog en 
konden de ex-gevangenen gaan. Piet was weer vrij (Groot, 
z.j.).

De daaropvolgende wandeling door Amersfoort omschrijft 
hij als een ware zegetocht. De vrijgelatenen werden door 
iedereen die ze tegemoetkwamen getrakteerd: de bakker 
kwam op hen af met een schaal gebakjes, waar ze er allemaal 
eentje van af mochten nemen; de slager verdeelde een 
worst; en een politieagent bracht hen naar het nabijgelegen 
bureau waar altijd een pannetje soep klaarstond. Als klap op 
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de vuurpijl werden er daar voor hen ook nog reispapieren 
en treinkaartjes geregeld. Bij aankomst op station Alkmaar 
vroeg Piet aan een fietser of hij bij zijn vrouw wilde 
langsgaan om te vragen of zij spekpannenkoeken wilde 
bakken voor zijn thuiskomst, want “daar [had hij] toch 
zo naar uitgekeken.” Dit was echter niet zo’n succes: na 
wekenlang op een uiterst mager dieet te hebben geleefd 
waren de pannenkoeken, bovenop de taart, de worst en de 
soep uit Amersfoort te veel en moest hij overgeven (Groot, 
z.j.).

Nasleep
Piets straf was nog niet kwijtgescholden. Hij moest in 
mei voor het Duitse Kriegsgerecht in Utrecht verschijnen. 
In de rechtszaal werd Piet in eerste instantie tot vier jaar 
tuchthuisstraf veroordeeld. Oma Mien nam daarop het 
woord: ze betoogde dat een nieuwe straf inging tegen 
het besluit van de Staatsanwalt, want deze vond dat Piet 
vrijgelaten mocht worden, omdat hij nodig was voor de 
voedselvoorziening. De rechter zei daarop dat Piet en Mien 
een gratieverzoek moesten indienen en dat hij dat dan wel 
zou ondertekenen. Ze werden er echter wel meteen op 
gewezen dat de afhandeling van dat verzoek lange tijd in 
beslag zou nemen en nog steeds kon worden afgewezen. 
Indien dat het geval zou zijn, zou het echtpaar hier niet van 
op de hoogte worden gebracht en werd Piet meteen weer 
opgehaald (Groot, z.j.).

Piet was vanaf dat moment als de dood voor Duitse 
soldaten. Het gebeurde een aantal keer dat ze voor andere 
zaken langskwamen in de Zes Wielen, waarop Piet zich dan 
direct uit de voeten maakte. De paniek sloeg ook hard toe 
toen er een lijk van een SS’er in de Hoornsevaart dreef. 
Zouden de Duitsers weer naar Oudorp trekken? Zou de 
ellende weer opnieuw beginnen? Een razzia bleef dit keer 
echter uit, want het lichaam bleek dat van de gedeserteerde 
SS’er te zijn. De arme jongen was bij het verzet in de 
molen aan het verkeerde adres geweest. Nadat de razzia 
voorbij was, kwamen de andere onderduikers en de leden 
van de ondergrondse erachter dat hij bij de SS zat. Ze 
vertrouwden hem niet en geloofden hem ook niet toen 
hij zei dat hij was weggelopen. De jongen is daar toen ter 
plekke doodgeschoten en zijn verzwaarde lichaam was in 
de Hoornsevaart gegooid. Piet ging na ontdekking van het 
lichaam meteen naar de politie. Zij zorgden dat het lichaam 
werd opgedregd en in Oudorp werd begraven. Na de 
oorlog werd hij in Bergen herbegraven (Groot, z.j.).

Van Piets tuchtstraf kwam verder niets terecht. Wel werd 
hij geïnformeerd dat hij niet nog een keer de fout mocht 
in gaan en werd hij opgedragen een boete van 870 gulden 
te betalen – destijds het jaarsalaris van een arbeider! (Brief, 
1944, 14 juli Brief van das Deutsche Landesgericht, 1944, 24 
juli; Brief van das Deutsche Gerichtskasse, 1944, 24 juli). Na 
de oorlog heeft hij meerdere pogingen ondernomen om dat 
bedrag terug te krijgen, alsmede de trouw- en zegelring die 
hem in kamp Amersfoort waren afgenomen, maar allemaal 
helaas zonder succes.

De rest van zijn leven zou Piet moeite blijven hebben met 
zijn oorlogsverleden. Wat zijn manuscript duidelijk maakt, is 
dat hij een slachtofferrol niet accepteerde, omdat hij voelde 
dat de gang van zaken zijn eigen verantwoordelijkheid 
was. Als hij zich er eens naar over voelde, dan ‘huilde hij 
wel overzacht’ – om het maar met een mooi West-Fries 
gezegde te bewoorden. Maar ook op een heldenbetiteling 
zat hij niet te wachten. Sommige mensen waren onder de 
indruk van Piets moed en moraliteit, maar hij zag het niet 
als een bijzondere daad. Bovendien zag hij zichzelf vooral als 
de schuldige voor heel veel ellende – niet alleen zijn eigen 
verblijf in een werkkamp, maar ook de stress voor zijn broer, 
schoonzus en zijn vrouw en kinderen. Er werd vrijwel nooit 
gepraat over de tijd dat opa in kamp Amersfoort zat – mijn 
zusjes en ik werden zelfs geboden er niet over te beginnen, 
want dan zou hij alleen maar van streek raken. Alleen als 
hij naar herdenkingsdiensten van Kamp Amersfoort ging, 
vertrouwde hij zijn jongste zoon Peter, mijn vader, weleens 
toe, dat hij nog steeds nachtmerries had en dat de site van 
het kamp hem de rillingen bezorgde (Groot, 2012).

Joseph Kotälla kort na zijn arrestatie in 1945. Hij 
werd in 1948 door het Amsterdamse Bijzonder 
Gerechtshof veroordeeld tot de doodstraf, maar 
na meerdere psychologische testen werd die straf 
omgezet tot een levenslange gevangenisstraf.
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Aan de andere kant vallen deze verliezen in het niet bij wat 
Piet in zijn verdere leven wél heeft gekregen: zijn bedrijf met 
Wim werd een succes, hij werd gemeenteraadslid in Alkmaar 
en hij was een van de oprichters van de Boerenleenbank, 
die uiteindelijk opging in de Rabobank. Samen met Mien 
kreeg hij naast Hanny en Dick nog vijf kinderen, negentien 
kleinkinderen en eenentwintig achterkleinkinderen. Mien 
overleed in 1991 op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van 
reuma en Piet overleed in 2007 op 96-jarige leeftijd aan de 
gevolgen van een herseninfarct.
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