
 
 

 
Voordracht Karin Wiegerinck     Kamp Amersfoort 19 april 2017  
 
Mijn vader, Daan Wiegerinck, is altijd een overlever geweest. De periode van 9 februari 
1942, toen hij door de Duitsers werd opgepakt, tot zijn plotselinge vrijlating ruim een half 
jaar later, heeft zonder twijfel de grootste indruk op hem gemaakt.  Hij was toen 24 jaar en is 
91 geworden. 
 
Zijn vitaliteit, die grote innerlijke kracht, vormde de kern van zijn persoonlijkheid. Daardoor 
is hij waarschijnlijk ook zonder fysieke en geestelijke kleerscheuren uit het Oranjehotel in 
Scheveningen en Kamp Amersfoort gekomen. Toen hij na alle ontberingen thuiskwam woog 
hij 48 kilo. Hij hield er een fascinatie voor eten aan over en at tot zijn dood met een 
gretigheid alsof hij nog steeds in het Holz Kommando van Kamp Amersfoort de 
boomstronken eigenhandig moest uitgraven. Dat ik thuis mijn bord leeg moest eten was 
vanzelfsprekend! 
 
De Tweede Wereldoorlog was zeker geen taboeonderwerp, boekenkasten vol had mijn 
vader. Over zijn eigen oorlogservaringen sprak hij zelden. En als hij erover begon, remde 
mijn moeder dat af: ‘Belast de kinderen daar toch niet mee.’ Wel was er dat ene verhaal dat 
mijn vader graag vertelde de voorspelling van zijn toekomstige geluk. De ontmoeting met de 
oude jood in Kamp Amersfoort. Het was op een zondag een vrachtwagen vol met kistjes 
tomaten kwam het terrein oprijden. De tomaten waren in vergaande staat, geen goede 
tomaten. Alle gevangenen, behalve joden, kregen een dergelijk kistje. Er zaten twaalf of 
vijftien tomaatjes in. Hij stond daar met zijn kistje en ineens staat iemand naast hem, hij had 
hem nooit eerder gezien. Een oude joodse man. De man vraagt om een tomaat en uit het 
zicht van de bewakers, achter een stapel hout, aten zij samen het kistje leeg. Toen de 
tomaten op waren, nam de man mijn vaders hand en zei: ‘Nu zal ik jou wat vertellen: Je zult 
een goed huwelijk krijgen. Je krijgt acht kinderen. Je zult het nooit slecht hebben, maar je 
zult ook nooit rijk zijn en je zult binnenkort vrij zijn.  
 
Klinkt aardig als dank voor de tomaten, verder kletspraat, dacht mijn vader. Hij heeft de man 
nooit meer gezien. Tot zijn grote verbazing werd hij veertien dagen later het kamp 
uitgeschopt.  
 
Een van die acht kinderen ben ik, opgegroeid met het verhaal van de oude jood uit kamp 
Amersfoort, die het gelukkige huwelijk van mijn ouders, mijn komst en die van mijn zeven 
broers en zussen voorspelde. De voorspelling van de oude jood, werd de rode draad in mijn 
vaders leven en kreeg ik van hem mee. Geluk gaat voor geld, wees niet bang.  
 
Bij het plotselinge overlijden van mijn moeder kwamen alle herinneringen aan de 
oorlogsverschrikkingen naar boven. Urenlang praatte hij er koortsachtig over. Alsof hij pas 
de dag ervoor uit Kamp Amersfoort was geschopt door de SS.  We kenden wel wat verhalen,  
maar de ergste toch niet…  
 
Mijn vader werd opgepakt omdat hij een antiek revolver weigerde in te leveren. Hij had daar 
gewoon geen zin in. Het was zijn pistool. Hij had het ding ooit gekregen van een oudoom. Bij 
toeval werd het wapen ontdekt en is hij vastgezet in het Oranjehotel.   



 
 

 
Over zijn ervaringen daar vertelde hij: ‘Ik heb een half jaar in de cellenbarakken in 
Scheveningen gezeten. Een van de bewakers was een zekere Kotälla.  Een afschuwelijke 
tiran. Hij had opdracht gekregen dat de gang waar ik ook zat, langzamerhand uitsluitend 
voor joden zou zijn. De eerste jood erbij was Arie Gans.  Ik heb Arie geholpen zodat ie er 
weer een beetje menselijk uitzag. Ze hadden hem met z’n hoofd tegen de muur geslagen. 
Dat deed Kotälla het liefst, joden met het hoofd tegen de muur slaan.’ 
 
Het transport naar Amersfoort was in de zomer van ’42 , vroeg in de ochtend liep hij met 
enige honderden mannen van het station naar het kamp. Mijn vader kreeg kampnummer 67 
en wat flinterdunne vodden om te dragen. Tot zijn ontsteltenis en verbazing was Kotälla 
inmiddels overgeplaatst naar Amersfoort. Die schoft had promotie gemaakt en wéér had hij 
die ellendeling!! 
 
Ik herinner me nog goed hoe mijn vader in de jaren zeventig tegen de vrijlating van de Drie 
van Breda was. Dan werd hij ongekend fel. ‘Die rotzak Kotälla moet levenslang vast blijven.’ 
Hij vertelde dat ze eens 48 uur met alle gevangenen op de appelplaats moeten staan omdat 
er drie mensen waren ontsnapt. Die drie hebben ze gepakt en voor de groep doodgeslagen. 
Het ergste van het kamp was de onzekerheid, je wist nooit wat er boven je hoofd hing. 
Angst bewaarde hij voor het holst van de nacht. Met het klimmen van de jaren kreeg hij 
steeds meer nachtmerries. Over die angstdromen sprak hij nooit met zijn kinderen. Echt 
nooit! Het enige wat ik erover hoorde kwam van mijn moeder. ‘Je vader was weer flink bezig 
vannacht. Hij was aan het worstelen met de lakens,  schopte als een wilde om zich heen.’ 
In zijn laatste jaren in het verzorgingstehuis kon hij razend worden als de verpleegsters een 
schot in zijn bed wilde plaatsen, zodat hij niet uit bed zou vallen. Ook moest de deur van zijn 
kamer ’s nachts open blijven, hij wilde niet opgesloten zijn.  
 
Toch heb ik heb hem nooit bang of onzeker gezien. Dat leek hij achtergelaten te hebben in 
Amersfoort en zijn dromen. Een open blik naar anderen, niet veroordelend en vrij en voluit 
leven, daar ben ik mee groot  gebracht.   
 
Zijn hele leven lang was hij een uitgesproken voorstander van de staat Israel en had een 
levendige interesse voor politiek, geschiedenis en allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. 
Hij had lak aan autoriteit. Dat laatste hebben we allemaal wel van hem meegekregen 
In 2008 is hij overleden. Het nationalisme met eigen volk eerst en uitsluiting is weer volop 
aanwezig. Ik denk dat hij zich in zijn graf omdraait met al die autoritaire leiders die vandaag 
de dag het wereldtoneel proberen te beheersen.  
 
Kamp Amersfoort, nu plaats van herinnering aan de uitsluiting, wreedheid, honger en dood . 
Plaats waar mijn dochter en kleindochter vandaag ook aanwezig zijn. We willen het niet 
vergeten.  
 


