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COMMANDO 
 
Bergen op Zoom 
 
In 1949 had ik op negentienjarige leeftijd (een jaar verloren door de 
oorlog) mijn HBS-diploma gehaald en moest ‘voor mijn nummer’ in 
september in dienst. Ik werd ingedeeld bij het 39ste infanteriebataljon 
in Bergen op Zoom. 
 De 2e politionele actie (een oorlog van het Nederlandse leger tegen de 
vrijheidsstrijders in Nederlands-Indië, die, ná de Tweede 
Wereldoorlog, vochten voor zelfstandigheid van hun land) was op dat 
moment aan de gang en wij werden dus in Bergen op Zoom opgeleid 
om in Indië kampongs (dorpjes) te overvallen. Kregen les in de Maleise 
taal en hoorden van de dokter dat wij straks, in Indië (wij spraken toen 
nog over ‘Indië’ en niet over ‘Indonesië’) aangekomen, niet met 
Indische meisjes moesten vrijen, want daar kreeg je de meest 
afschuwelijke ziektes van.  (“Ik vertel dat nu wel”, zei de dokter, “maar 
ik weet dat het geen enkele zin heeft, want jullie duiken straks toch 
allemaal met die grieten onder de klamboe. Als je dat hebt gedaan 
schaam je dan niet om de volgende dag naar de compagniesarts te 
gaan om een spuit tegen geslachtsziekten te halen”). 
 

 
Geweerinspectie Oranje Nassau Kazerne, Bergen op Zoom, 1949 



Na de opleiding van zes weken tot volleerd soldaat werd ik bij de 
compagniescommandant geroepen. Ik had op alle militaire vakken 
goede cijfers gehaald èn ik had mijn HBS diploma, dus was ik 
gekwalificeerd om naar de ‘School voor Reserve Officieren Infanterie’ 
in Ermelo te vertrekken.  Ik zou dan niet naar Indië gaan, maar op deze 
school worden opgeleid tot 2e luitenant bij de infanterie. Tot verbazing 
van de kapitein weigerde ik dat. 
Ik wilde namelijk beslist naar Indië. Het avontuur trok mij en ik nam op 
de koop toe dat ik dan soldaat of korporaal zou blijven. Ook speelde 
een rol dat een oudoom en een oom van mij, die allebei ook Deka 
Wielenga heette, ‘dominee-zendeling’ in Nederlands -Indië waren 
geweest en daar boeken over hadden geschreven. 
De commandant haalde zijn schouders op en vond mij kennelijk uiterst 
dom. De andere jongens met een middelbare schoolopleiding uit mijn 
compagnie, die bovendien als soldaat behoorlijk presteerden, 
verlieten die week Bergen op Zoom om naar de verschillende 
officiersopleidingen te gaan. Er waren ook knapen met een HBS-of 
gymnasiumdiploma, die niet naar de officiersopleiding mochten, 
omdat zij als soldaat waardeloos waren. Vaak kwam dat omdat zij, met 
hun eindexamen van een middelbare school, niet konden accepteren 
dat een sergeant, met niet meer dan lagere school, hun bevelen gaf. Ik 
had daar geen moeite mee. 
 
Een week vóórdat wij per schip naar het oorlogsgebied in Indië zouden 
vertrekken kwam, als een donderslag uit heldere hemel, het ‘Van 
Rooyen-Roem akkoord’ tot stand. In dit akkoord kwamen de 
Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, van Rooyen, en zijn 
Indonesische collega, Roem, overeen de vijandelijkheden te staken. 
Einde oorlog dus en wij kregen te horen dat wij niet naar Indië zouden 
gaan, maar onze diensttijd in Nederland zouden moeten doorbrengen. 
Ik was zwaar teleurgesteld. Had daar best een potje willen vechten en 
kennis willen maken met dat exotische land. Had ik nu maar voor de 
officiersopleiding gekozen!! Want om twee jaar als gewoon soldaat 
door de Nederlandse modder te moeten kruipen leek mij niet erg 
spannend. 
 



School voor Reserve Officieren  
 
Tijdens het weekendverlof in Wassenaar vertelde ik mijn teleurstelling 
aan mijn vader. Die was op dat moment ouderling in de Gereformeerde 
kerk in Wassenaar. Een collega-ouderling van hem was secretaris-
generaal op, wat toen nog heette, het Ministerie van Oorlog. (Later 
werd dat: Ministerie van Defensie). Mijn vader vertelde die hoge 
ambtenaar over mijn droevig lot en die nam dat verhaal ogenschijnlijk 
voor kennisgeving aan. 
De maandag daarna lag ik, tijdens een veldoefening, op mijn buik in 
de hei bij Bergen op Zoom, toen er plotseling een motorordonnans het 
veld op reed. Ik moest onmiddellijk mee naar de kazerne om mij te 
melden bij de compagniescommandant. Op zijn bureau gekomen hield 
de kapitein een brief in de hoogte. Van hogerhand werd hem in die 
brief bevolen soldaat Wielenga zo snel mogelijk naar de ´School voor 
Reserve Officieren Infanterie´ (de SROI) in Ermelo te sturen. 
“Kan helemaal niet”, riep de kapitein uit, “want die cursus daar is al 
vier weken aan de gang. Ik begrijp er geen flikker van. Snap jij dat, 
soldaat?” “Nee kapitein”, loog ik, want ik begreep onmiddellijk dat 
deze brief van de collega-ouderling van mijn vader kwam, die zich 
kennelijk mijn lot had aangetrokken. De compagniescommandant trok 
zijn schouders op en zei: “Nou ja, bevel is bevel. Haal maar een ‘vrij-
vervoer’ (voor de trein) bij de administrateur”. 
Dus ik diezelfde middag met de trein naar Ermelo. 
De commandant SROI was niet blij met mijn komst. “De cursus is al 
vier weken aan de gang. Hoe komen die idioten in Den Haag erbij om 
jou alsnog hiernaartoe te sturen? De stof die je gemist hebt moet je ´s 
avonds dan maar inhalen bij een sergeant-instructeur”. Dat gebeurde 
en een week later was ik net zo ver als mijn mede-cursisten. Zò snel 
ging het op die school niet en bovendien was mijn opleiding in Bergen 
op Zoom heel grondig geweest. Het waren voor een groot deel 
dezelfde vakken (verschillende wapens, velddienst, kaart en 
kompaslezen, militair recht, schieten, bevelvoering, marcheren in 
verschillende formaties, militaire organisatie en nog wat andere 
zaken), alleen ging men hier wat dieper op de stof in. Wij werden na 



twee maanden sergeant en droegen, tijdens deze officiersopleiding, 
een bruine baret. 

 
Links: Cursist SROI in Den Haag, 1950 

Rechts: met Jan Valk bij ingang SROI, 1950 
 
Harderwijk 
 
Zes maanden later slaagde ik voor mijn officiersdiploma en werd, 
samen met een zekere Jan Valk (die op de SROI mijn beste vriend was 
geworden) in de rang van vaandrig (net onder tweede luitenant, diè 
rang zouden wij na een paar maanden krijgen) naar de 
Infanterieschool in Harderwijk gestuurd, waar wij soldaten, die in Indië 
hadden gediend, moesten opleiden tot beroepsonderofficier. In 
Harderwijk woonden Jan en ik uiterst comfortabel in een hotel, vlak 
tegenover de kazerne waar wij lesgaven. 
 

 
Als vaandrig aan het hoofd van mijn peloton, 1950 



 
Wij hadden het daar best naar ons zin, maar erg ‘militair’ vonden wij 
ons leven niet. 
Na drie maanden hoorden wij toevallig dat er bij het ‘Korps 
Commandotroepen’ in Roosendaal (Noord Brabant) twee luitenants 
naar de toen aan de gang zijnde oorlog in Korea waren vertrokken, 
waardoor die officiersplaatsen bij dat beroemde korps vacant waren 
gekomen. Jan en ik hadden al veel verhalen over de commando’s en 
hun groene baretten gehoord. De training om zo’n groene baret te 
krijgen was de zwaarste in het Nederlandse leger en wij wisten dat 
gemiddeld maar dertig procent (of nog minder) van de mannen, die 
die opleiding mochten volgen, ook daadwerkelijk de groene baret op 
hun hoofd kregen. 
Maar wij deden in Harderwijk veel sport, voelden ons in optimale 
conditie en hadden genoeg zelfvertrouwen om dit aan te durven. 
 Ik belde de toenmalige commandant van de commando’s, de majoor 
Gualthérie van Wezel (in dienst spreek je niet van ‘kapitein Pieterse’ of 
‘majoor Jansen’, maar van ‘dè kapitein Pieterse’ en ‘dè majoor 
Jansen’) op om te vragen of wij bij zijn korps mochten dienen. Dat 
mocht en of wij maar de volgende dag in Roosendaal bij hem op 
rapport wilden komen. 
Wij meldden ons de volgende morgen af bij onze Harderwijkse 
commandant, die luid lachend tegen de sergeant-majoor 
administrateur in zijn bureau riep: “Die jongens willen naar de 
commando’s, ha, ha!! Lukt ze nooit om die groene baret te halen !!! ” 
 
Korps Commandotroepen (KCT) 
 
Die avond werd in de officiersmess van het Korps Commandotroepen 
in Roosendaal, onder luid gezang van de daar aanwezige commando-
officieren, de luitenantssterren hoogstpersoonlijk door majoor 
Gualthérie van Wezel met een mesje van ons service dress (het 
uitgaanstenue voor officieren) gesneden met de mededeling dat wij 
die terug zouden krijgen als wij, wat hij eigenlijk hoogst 
onwaarschijnlijk achtte, de groene-barettraining met succes zouden 
hebben volbracht.  



Jan en ik waren voor de komende zes weken weer gewoon soldaat en 
moesten de bevelen van zelfs de minste korporaal in de kazerne 
opvolgen De volgende dag reden wij met een Jeep naar het 
tentenkamp op de Rucphense hei, het oefenterrein van de 
commando’s. Zo’n kilometer of vijf van de kazerne af.  Wij werden met 
drieënveertig andere cursisten ondergebracht in vier tenten van ieder 
ongeveer tien man. Er waren geen bedden in die tenten, geen 
grondzeilen en geen slaapzakken. Je sliep op de zandgrond en kreeg 
per man twee paardendekens. Geen kussens, geen matrassen. Je 
velduniform (een groene overall) was ’s nachts je kussen. 
Het was 10 januari 1951 toen wij het tentenkamp in gingen. De 
temperatuur schommelde in die periode tussen nul en zes graden 
onder nul en het regende heel vaak, waardoor de ondergrond in de 
tenten, waar je dus direct op lag, behoorlijk vochtig werd. Jan en ik 
zijn onze tweede nacht daar het tentenkamp uit geslopen en hebben 
twee deuren uit een boerenschuur in de buurt, die wij overdag tijdens 
een oefening hadden gezien, gesloopt en onze tent in gesjouwd. Door 
daarop te gaan liggen bleven wij tenminste droog. Later bleek dat de 
leiding dit al de volgende dag in de gaten had, maar daarover niets 
tegen ons zei. De eigenaar van de schuur werd, zonder dat wij dit 
wisten, voor zijn deuren betaald. Dit soort eigen initiatief en 
brutaliteit werd (en wordt) bij de commando’s zeer op prijs gesteld. 
 
Afzien 
 
Het ‘tentenkamp’, om de groene baret te krijgen, duurde vijf weken 
plus een laatste ‘afmattingsweek’. Aan het eind van de vijf weken 
waren er van de drieënveertig man nog vijftien over. De rest had het 
opgegeven en was teruggestuurd naar hun oorspronkelijk onderdeel. 
Die vijf weken waren er niet op gericht om je beter of sterker te 
maken, maar uitsluitend om je lichamelijk en geestelijk af te breken 
en te kijken of je, ondanks een verminderde conditie, toch bleef 
functioneren. Trainen van ’s morgens zes uur tot vijf uur in de middag. 
Eten, even in de kantine-tent een biertje en dan slapen. Zeker drie 
keer per week kwam een sergeant om twee of drie uur ’s nachts met 
veel lawaai de tent binnen.  



“Binnen vijf minuten aantreden buiten de tent met volle bepakking en 
geweer !!!”. 
Daarna in looppas de hei op, het bos of de wei in, vaak dwars door 
halfbevroren sloten. Na een uur was de troep weer terug en mocht je de 
tent in. Maar onherroepelijk was daar ’s ochtends weer om zes uur het 
appèl. Je verkeerde dus in een permanente staat van slaapgebrek. 

Links: Oefenafdeling langs schoorsteen keukengebouw KCT, 1951 
Midden: Afdaling Maasoever (België) Marche-les-Dames, 1951 

Rechts: Dodenrit vanaf klimtoren kazerne KCT, 1951  

Zoals gezegd, zo’n achtentwintig mannen hielden dit niet vol en 
vertrokken, uiterst teleurgesteld, halverwege de training terug naar 
hun onderdeel. Waarbij moet worden vermeld dat zij het daarvoor, bij 
hun infanterie-onderdeel, fysiek uitstekend hadden gedaan. Anders 
hadden zij helemaal niet naar de commando’s toe gemogen. 

Aan het begin van de laatste, ‘afmattings’ week, werden wij met trucks 
naar de Belgische Ardennen gebracht. Daar moesten wij onder 
anderen met touwen afdalen van de loodrechte hellingen aan de oever 
van de rivier de Maas bij het plaatsje Marche-les-Dames. Van twintig 
meter hoge hellingen steil naar beneden. Zou je vallen dan zou je, als 
je geluk had, alleen maar een arm of been breken. 



Die zes dagen afmattingsweek hebben wij gemiddeld drie uur per 
etmaal geslapen. We deden dat in bosjes (tenten hadden wij niet bij 
ons) of wij kropen in een boerenschuur. Heel spannend ook was de 
oefening, die wij samendeden met de Belgische cavalerie. In de rotsige 
grond van de Ardennen moesten wij schuttersputjes graven en de 
bovenkant versterken met houten paaltjes. Met z’n tweeën in één 
putje. Als je stond kwam je net met je hoofd boven de rand uit. Een 
paar honderd meter van ons vandaan stonden een stuk of tien 
Belgische tanks met de kanonslopen op ons gericht. Op een 
fluitsignaal gingen zij rijden, recht op onze rij schuttersputjes af. Alles 
wat die tanks aan wapens hadden vuurde onze richting uit. ‘Vuren uit 
alle monden’ heet dat. Kanonnen, mitrailleurs en mortieren.  
Met scherp!! Dat wil zeggen, échte kogels en échte granaten en die 
maken veel meer lawaai dan losse flodders. Vlak over onze hoofden 
gierden de granaten en snerpten de mitrailleurkogels. “Blijven 
kijken”, brulde onze commandant door een luidspreker. Deze oefening 
was erop gericht om je te laten voelen met wat voor geweld zo’n 
tankaanval gepaard gaat. Het lawaai was onbeschrijfelijk, een 
apocalyptische hel! Toen de tanks nog maar een paar meter van ons 
waren verwijderd brulde de commandant “dekken” en wij doken op de 
bodem van onze putjes. Ineens werd het donker toen een tank dwars 
over ons heen reed. De hitte van de op volle toeren draaiende Rolls 
Royce motoren sloeg het putje in en onze oren deden pijn van het 
hoge gegier van die machines en van het oorverdovende geratel van 
de rupsbanden.   
Jan Valk, die met mij in één putje zat, zei even later met een bleek 
gezicht: “Jezus Deka, ik dacht ècht dat wij er aan zouden gaan !!” Ik 
haalde een paar keer luidruchtig mijn neus op. 
“Volgens mij heb je in je broek gepiest Jan”. “Hou je kop Deka”. 

In die zes dagen deed je, ook ’s nachts, je overall niet uit. Veel te koud. 
Tijdens die week zijn er nog zes man in elkaar gestort. Huilend werden 
zij in een vrachtwagen naar de kazerne afgevoerd. In het zicht van de 
eindstreep net niet de groene baret gehaald!! 
 Vaak moest ik, tijdens een speed-mars (half gewone pas, half looppas) 
het geweer van mijn vriendje Jan overnemen, omdat hij bijna niet 



verder kon. Jan had in de oorlog in het Jappenkamp in Indië gezeten 
en had daarvan een been over gehouden, dat bij extreme inspanning 
pijn ging doen. Het voordeel van dit kampverleden van hem was wel 
dat hij, als wij samen, vaak in de regen, onder een struik ons potje 
moesten koken, van niets iets kon maken. In het Indische kamp had hij 
rauwe sprinkhanen gegeten en kikkers gekookt, dus niets was hem op 
dit punt te dol. Soms konden wij op een boerenerf een kip jatten, die 
Jan plukte, opensneed, de darmen eruit haalde, in stukken sneed en 
ging koken, boven een vuurtje dat wij in een gat in de grond maakten. 
Helemaal gaar werd zo’n kip nooit, maar voldoende om onze honger te 
stillen. Ik had geluk met zo’n maat. 

Vanuit de stad Bastogne, waar wij in een verlaten buitenwijk straten 
moesten ‘veroveren’, werden wij aan het eind van die week weer terug 
vervoerd naar Roosendaal. 
Een kilometer voor de ingang van de kazerne moesten wij de truck uit. 
Opstellen in rijen van vier en…… “Voorwaarts mars !!” 
Ineens hoorden wij muziek. Vanuit de kazerne kwamen blazers van de 
Koninklijke Militaire Kapel ons tegemoet. Bij ons aangekomen 
maakten zij rechtsomkeert en achter hen aan marcheerden wij naar de 
kazerne. Vies, vuil, met zwarte gezichten, intens gore overalls en tot op 
het bot uitgeput.  Maar toen heb ik de kracht van militaire muziek 
ervaren. Je loopt ‘achter de muziek aan’ alsof je net uit je bed komt. 
Het gaat als het ware vanzelf, de lekkere marsmuziek stuwt je voort! 
Bij de poort van de kazerne stonden de commando’s van vroegere 
lichtingen ons op te wachten en onder luid applaus marcheerden wij 
de kazerne binnen. We hadden het gehaald!! We hadden die verrekte 
groene baret in ons bezit!! 

Later heeft men wel eens aan mij gevraagd:’Heb je zelf wel eens op het 
punt gestaan om op te geven?’ Het klinkt gek, maar ik kan mij niet 
herinneren dat ik, tijdens dat tentenkamp en de afmattingsweek, een 
moment heb gekend waarop ik dacht: ‘Nou gaat het niet meer!’ Niet 
dat ik nou zo veel stoerder was dan de anderen, maar ik was misschien 
wat onverschilliger. Zo van: ‘Jullie willen mij kapot hebben? Ga je 
gang. Lukt je niet’. Wèl herinner ik mij dat ik me in die tijd lichamelijk 



heel erg sterk voelde. Wel heel moe werd, maar niet echt uitgeput. In 
tegenstelling tot mijn vriendje Jan Valk. Ik denk, achteraf, dat het 
Jappenkamp hem lichamelijk geen goed heeft gedaan. Ik heb hem een 
paar keer hard moeten toespreken, omdat hij er mee wilde ophouden. 
Halverwege een speedmars, midden in de nacht: “Deka, ik kan niet 
meer. Ik verdom het verder” 
“Ben je belazerd Jan. Je laat mij niet in de steek. Geef maar hier dat 
geweer”, en dan kon hij, verlost van het gewicht van zijn wapen, 
weliswaar op zijn tandvlees, de eindstreep halen. 

De volgende dag kregen wij op de markt van Roosendaal de groene 
baret uitgereikt uit handen van de commandant van het Nederlandse 
leger, de Generaal Kruls. 

Links: Uitreiking groene baret, Markt Roosendaal, 1951, met Majoor  
Qualthérie van Wezel (links) en Generaal Kruls (vooraan) 

Rechts: Ik krijg mijn groene baret uit handen van een sergeant, 1951 

Parade na afloop van baretuitreiking, 1951 



Van mijn familie waren alleen aanwezig mijn tante Lies (zus van mijn 
vader, die in een houten huisje achter in onze tuin in Wassenaar 
woonde) en mijn achtjarige broertje Bob. Mijn vader en moeder 
vonden de reis naar Roosendaal wat te ver en bovendien het gebeuren 
daar niet belangrijk genoeg. Mijn vader was nooit in militaire dienst 
geweest, dus dat hele gedoe zei hem niets. 
“Pa, ik heb de groene baret”. “Oh ja jongen? Nou, da’s leuk”. Mij 
maakte het niets uit. Ik had mijn groene baret en dat was voor mij het 
belangrijkste. 
 
Parachutespringen 
 
Het was in 1951 al wel de bedoeling van de korpsleiding dat elke 
commando parachutist moest zijn. Alleen het geld ontbrak toen om 
deze dure opleiding op poten te zetten. Parachutes, parachute-
vouwers, vliegtuigen, instructeurs…. ’t was allemaal  nog te kostbaar. 
Vijf jaar later werd deze training wèl gerealiseerd en tegenwoordig is 
daadwerkelijk elke commando parachutist. Wie niet uit een vliegtuig 
durft te springen krijgt gèèn groene baret. Zelf heb ik, als burger, mijn 
parabrevet in 1962 gehaald op het vliegveld Seppe, vlakbij Breda. Na 
acht ‘static line’ sprongen (de parachute wordt met een lijn vanuit het 
vliegtuig opengetrokken) krijg je je ‘wing’. Ik heb daarna nog 
tweeëndertig vrije val sprongen gemaakt. Je trekt dan zelf, tijdens de 
‘vrije val’, de parachute open. Gedeeltelijk maakte ik die sprongen in 
Seppe en gedeeltelijk in Duitsland met de Engelse para’s.  
 

 
Parabrevet op vliegveld Seppe, 1975 



In die tijd speelde ik, als cellist, in een Wassenaar’s strijkkwartet, 
waarin een violist zat, wiens vrouw, Anneke Le Coultre geheten, 
wethouder in ons dorp was. Zij moest, samen met burgemeester Karel 
Staab, de eerste paal slaan van een nieuw te bouwen school in 
Wassenaar-Noord en zij vroeg mij of ik bij die gebeurtenis vanuit de 
lucht, per parachute, een oorkonde aan haar kon geven.  
Ik zei: “Akkoord, maar ik doe dat dan met twee andere, meer ervaren, 
parachutisten”. Overigens, een volstrekt onverantwoorde actie 
mijnerzijds, omdat ik voor een ‘bebouwde kom sprong’ niet de vereiste 
training had gevolgd. Maar het liep goed af. 
Ik landde vlak voor burgemeester Staab en mijn parachute vouwde zich 
vervolgens geheel over hem heen. Tot groot vermaak van de 
honderden kinderen, (waaronder mijn zonen Wolter en Gerard), die 
ook op het terrein stonden. 
 
Herhalingsoefeningen 
 
Met Jan Valk heb ik, na het behalen van de groene baret, nog een jaar 
bij de commando’s gediend. Die training, na het ‘tentenkamp’, was er 
wel degelijk op gericht je fysiek in een uitstekende conditie te 
brengen. 
Veel sport, de klimtoren met de ‘dodenrit’ daarvan af, de touwbaan, de 
stormbaan, veel zwemmen en duurlopen. Daarnaast kreeg je 
voldoende rust. Op de ‘Vaarschool’ van de commando’s (een oud 
politiebureau, bij de oprit van de Moerdijkbrug) deden wij oefeningen 
met rubberboten en kano’s. Bij meerdaagse oefeningen in de Biesbos 
leerden wij van jongens van de genie veel over springstoffen.  
‘s-Nachts kleefmijnen aanbrengen onder de waterlijn van een oud 
schip dat daar lag. Ook oefenden wij regelmatig in de Ardennen met 
de Belgische para’s en commando’s. Jan en ik hadden in de 
wapenkamer in Roosendaal twee ‘tommy guns’ ontdekt, die wij ons 
onmiddellijk eigen maakte. Plus een groot aantal patronen voor dat 
wapen. 11 mm, in tegenstelling tot de 9 mm. patronen, die normaal in 
het Nederlandse leger gebruikt werden. In de Ardennen schoten wij 
hiermee (met scherp dus) op allerlei doelen. Een niet te dikke boom 
schoot je met zo’n tommy gun finaal in tweeën. 



“Welke kant mogen wij uit schieten?“ vroegen wij dan aan een 
Belgische sergeant. “Die kant op” zei de sergeant en wees naar het 
oosten. “Daar ligt Duitsland. Geeft niet als je daar iemand raakt”. 
 

 
Jan Valk en ik met onze Tommy Guns in de Ardennen, 1951 

 
Van Ambonese paracommando’s, die in de kazerne in Roosendaal 
waren gelegerd en die bij de politionele acties in Indië met de 
Nederlanders hadden meegevochten, leerden wij ongewapend vechten 
en ‘silent killing’. Hoe je een vijandelijke wachtpost kon doden, zonder 
dat hij een kik gaf. Met en zonder mes. 
Naast het krijgen van deze specifieke commandotraining, leidden wij 
vrijwilligers op voor de oorlog in Korea. Na een paar maanden zeiden 
Jan en ik tegen elkaar: “Wij doen nu wel zo stoer tegen die 



vrijwilligers, maar eigenlijk moeten wij die oorlog zelf gaan 
meemaken”. En dus gaven wij ons als vrijwilliger op om naar Korea te 
gaan. 
Maar voordat wij daadwerkelijk die oorlog zouden gaan meemaken, 
moesten wij de dienst uit. Tijdens één van de herhalingsoefeningen, 
die ik daarna heb gehad, vroeg ik aan de kapitein, die tijdens mijn 
actieve diensttijd mijn commandant was: “Waarom is toen ons verzoek 
om naar Korea te gaan niet ingewilligd?” Hij lachte. “Ik ben zelf in 
Korea geweest en ik heb gezien hoe die Chinezen daar gevangenen 
behandelden, die wij later dood in het veld vonden. Ik vond Jan en jou 
te aardige jongens om dat te ondergaan, dus heb ik jullie aanvraag 
onder op de stapel gelegd”. 
 
Ik heb met Jan Valk een prima tijd gehad bij de commando’s. Jan had 
bijzonder veel sjans bij de dames. Hij was bijna één meter negentig, 
had zwart haar, een ontwapenende glimlach, een knappe bek en een 
verschrikkelijk leuk praatje, waar alle meisjes zich rot om moesten 
lachen. Ik was, in vergelijking met hem, op dit punt maar een 
armzalige amateur. Een keer hadden wij een afspraak in Amsterdam 
met twee studentes. Vriendinnen van Jan’s zus, die in die stad 
studeerde. Wij konden in haar kamer overnachten, want zij was die 
dagen ‘op kamp’. Jan en ik kwamen ‘s middags (het was op een 
zaterdag) in ons service-dress met de trein naar Amsterdam en 
dronken een meegebrachte borrel in de kamer van de zus. Op de weg 
daarnaartoe hadden wij nogal wat bekijks. De Engelse service dress 
(die de Nederlandse officieren toen nog droegen), met leren koppel en 
onze groene baretten deden het aardig in de Amsterdamse straten. 
 
 Nadat wij die avond heel leuk op stap waren geweest met de beide 
dames en hen, met wat gezoen in de portiek van hun studentenhuis 
(“Zien wij jullie nog eens jongens?” “Ja, natuurlijk”….. nooit meer 
gezien !), netjes hadden thuis gebracht, liepen wij in snelmars naar de 
Ceintuurbaan, naar het huis waar wij zouden overnachten. Toen wij 
voor het huis stonden, riep Jan ineens: “Zàk !!” Zijn schreeuw 
weerkaatste tegen de gevels van de doodstille straat. 
“Wat is er?” 



“Ik heb de sleutel van de voordeur vanmiddag op de eettafel laten 
liggen, toen ik iets uit mijn zak wilde halen. Wàt een zak ben ik!”. 
“Jan”, zei ik “na even te hebben nagedacht, “is er misschien aan de 
achterkant van haar kamer iets open?”.  
“Ja, nou je ’t zegt, ik heb vanmiddag schillen in de vuilnisemmer 
gegooid op haar balkon en de deur daarnaartoe was niet op slot”. 
“Dan zijn we gered, Jan”  
Wij liepen de hoek om en zagen even verder een schutting. Die was 
gauw genomen en wij stonden in één van de binnentuinen van het 
betreffende woonblok. Wij wisten dat het huis, waar wij moesten zijn, 
het derde van links was. Het appartementje van Jan’s zus was in dat 
pand op de vierde verdieping. De hekjes van de verschillende tuinen 
vormden geen probleem en dus stonden wij even later onder aan het 
huis waar wij moesten zijn. Het lot was ons gunstig, want er was een 
regenpijp tegen het huis aangebracht, die vlak langs het balkon van 
Jan’s zus liep. Schoenen uit (we hadden molières met leren zolen en 
dat klimt niet lekker), veters aan elkaar gebonden, sokken uit, 
schoenen om de nek, groene baret in de binnenzak (want die mocht 
onder geen enkele voorwaarde verloren gaan) en zo klommen we met 
blote voeten tegen de muur en met onze vingers achter de regenpijp 
omhoog. Vier verdiepingen, een peulenschil voor ons! De balkondeur 
was inderdaad niet op slot en dus konden wij rustig gaan slapen. 
 
Toen ik, na mijn diensttijd, twee maanden thuis zat kreeg ik een brief 
van het ministerie dat ik (ik was inmiddels eerste luitenant geworden) 
alsnog als kapitein naar Korea kon gaan.  
Maar de oorlog tussen Noord en Zuid-Korea, was toen net afgelopen. 
Ik belde Jan op. “Zullen we daar nog naar toe gaan?” Hij had namelijk 
ook zo’n brief gekregen. Samen kwamen we tot de conclusie dat we 
geen zin hadden om daar een beetje wacht te gaan lopen.  
We wilden tegen de communisten vechten, maar dat ging toen niet 
meer.  
Jan is toen straaljagerpiloot geworden. Ik wilde dat ook wel, maar mijn 
ogen waren niet optimaal en dan kon dat niet. 
 Jan kreeg zijn vliegeropleiding in Amerika op de ‘Gloster Meteor’, een 
niet zo beste straaljager. Veel Amerikaanse en ook Nederlandse 



piloten zijn, tijdens de training, met die krengen neergestort en 
omgekomen.  Jan versierde in de V.S. een zeer fraaie dame (Toni), 
trouwde met haar en begon, na zijn periode als straaljagerpiloot, in 
Florida een zeer succesvol bouwbedrijf. 
 

 
Jan Valk met zijn vrouw Tony en ik, 1954 

 
Jan had na een jaar al zo veel verdiend dat hij een eigen sportvliegtuig 
kon kopen. Is overigens in Florida niet zo uitzonderlijk als in 
Nederland. Hij is daar mee in 1955 op 26-jarige leeftijd neergestort. 
Dood. Ik hoorde dat ontstellende bericht van Jan’s zus, die in 
Voorschoten woonde.  



Ik ben onmiddellijk naar haar toe gegaan om precies te horen hoe dat 
ongeluk was gegaan. “Hij zat gelukkig alleen in het toestel” vertelde 
de zus “en heeft, dat hebben de doktoren later geconstateerd, tijdens 
het vliegen een fatale hartstilstand gehad. Hij was al dood toen hij op 
de grond kwam. Ik ben drie weken geleden nog in Florida bij hem en 
Toni geweest. Jan vertelde toen nog wel eens over het tentenkamp en 
de afmattingsweek in Roosendaal en dat hij het gevoel had dat dàt 
allemaal niet best voor zijn gezondheid was geweest. Het was eigenlijk 
voor hem tè zwaar, vertelde hij. ‘Maar waarom ben je er dan niet mee 
opgehouden?’ heb ik toen nog aan hem gevraagd. En weet je wat hij 
toen zei? Nou ja, lachend, dat wel. Hij zei: ‘Het mocht niet van Deka”. 
 
Het bleef even stil. Jan’s zus keek mij met een onderzoekende blik aan 
en vroeg toen: “Was dat zo?” 
 “Eerlijk gezegd….. ja”, antwoordde ik aarzelend. “En” ging ik verder 
“nu je dit weet vind je mij zeker enigszins schuldig aan Jan’s dood”? 
 “Nou, zo ver wil ik niet gaan”, zei de zus, “maar toch… helemaal 
onlogisch vind ik jouw conclusie niet”. 
 
In de periode 1954 tot 1966 ben ik zeven keer bij de commando’s op 
herhalingsoefening geweest. De laatste twee keer in de rang van 
kapitein, met als functie: compagniescommandant. (Een compagnie 
bestond in die tijd uit ongeveer honderdtien man). Ik had het altijd 
zeer naar mijn zin in Roosendaal. Dat ik zo vaak met 
herhalingsoefening ging lag aan het feit dat ik een vriendje op het 
ministerie had zitten, die, op mijn verzoek, ervoor zorgde dat ik 
regelmatig werd opgeroepen.  Mijn toenmalige directeur bij de AKU, 
waar ik werkte, vond dat niet leuk, maar ik zei hem dan, zeer hypocriet: 
“Als de koningin mij roept kan ik toch niet nee zeggen, meneer 
Vermorken?”  
 
 
 
 
 
 



Oorlogsbestemming 
 
In mijn actieve diensttijd en ook tijdens de zeven herhalings-
oefeningen werden wij erop getraind om, in oorlogstijd, ver achter de 
vijandelijke linies, per parachute te worden gedropt om daar 
verkenningen en acties tegen de vijand uit te voeren. 
Men ging ervan uit dat de paratraining er absoluut zou komen. (Wat 
dus ook gebeurde.) Het was de tijd van de ‘koude oorlog’. Dat 
betekende rond 1950 en 1960 dat wij konden verwachten dat de Russen 
West-Europa zouden aanvallen. De Russen zouden in Duitsland door 
de geallieerden tegengehouden worden en Rotterdam zou 
hoogstwaarschijnlijk door een Russische atoombom worden getroffen, 
waardoor Nederland van Zeeland tot Leiden zou worden verwoest met 
meer dan een miljoen slachtoffers. 
Ik zou, met twee andere commando’s, worden afgeworpen, ergens bij 
de grens van Polen en Duitsland, via een ‘Halo’-sprong. ‘High altitude, 
low opening’.  
Wij zouden ons dan moeten ingraven vlak bij een belangrijke kruising 
van wegen. Uiteraard dusdanig gecamoufleerd dat de vijand ons niet 
zou ontdekken. De opdracht zou dan zijn gedurende een week de 
Russische troepenbewegingen op die weg waar te nemen, te 
registreren en door te seinen naar Roosendaal. Na die week moesten 
wij proberen een aantal tanks van de Russen op te blazen. 
Waren wij dan nog in leven, dan moesten wij trachten lopend 
(hoofdzakelijk ’s nachts) naar Nederland terug te komen. Natuurlijk 
kon je voor die hele periode niet genoeg eten meenemen, dus moest je 
‘van het land’ leven.  In Roosendaal werd ons die kunst bijgebracht. 
Om aan drinken te komen zouden wij een groot aantal pillen 
meekrijgen, waarmee je slootwater drinkbaar kon maken. Veldfles met 
slootwater vullen, pilletje erin, even schudden, drie minuten wachten 
en je kon het water drinken, zonder last te krijgen van enge ziektes. 
Wij hebben dat in Roosendaal een paar keer geprobeerd en als wij dan 
aarzelden om het, niet erg fris ruikende vocht, op te drinken, riep de 
sergeant-instructeur: “Niet zeiken, opdrinken !!” 
 
 



Reünie 
 
Op 22 maart 2012, stond ik ’s morgens vroeg op het grote 
exercitieterrein van de Commando-kazerne in Roosendaal. Het Korps 
had een reünie georganiseerd om het zeventigjarig bestaan van dit 
krijgsmachtonderdeel te vieren.  
Aan de lange en twee korte zijden van het veld waren borden gezet, 
waarop jaartallen stonden. Van 1949 tot 2011. Achter die borden 
verzamelden zich de commando’s (in het totaal ruim drieduizend), die 
in dat betreffende jaar hun groene baret hadden gehaald. 
Op het allereerste bord stond: ‘1e Commando Compagnie. 1949-1951’. 
Mijn compagnie dus. Achter elk bord verzamelden zich zo’n veertig à 
vijftig man, maar achter ons bord stonden maar drie commando’s. 
Sergeant Jongsma (83 jaar), korporaal de Vries (81 jaar) en kapitein 
Wielenga (82 jaar). 
Nadat de Korpscommandant zijn rede had beëindigd met de woorden: 
“Mannen, wij zien elkaar over vijf jaar wéér bij de volgende reünie” zei 
sergeant Jongsma tegen mij: “Kapitein, over vijf jaar kunnen ze dit 
bordje van ons wel weglaten”. 
“Niet zo somber sergeant”, antwoordde ik, “die vijf jaar halen wij nog 
met gemak”. Maar ik vond zijn opmerking wel realistisch en ik dacht: 
‘Jongsma heeft gelijk’. Ik moet het verhaal over mijn diensttijd nu 
maar eens opschrijven. En als ik dan toch bezig ben, ook maar het 
verhaal van, daarvoor, mijn hongertocht in Januari 1945’. 
  

Terwijl wij van het exercitieveld wegliepen om een 
biertje in de consumptietent te pakken, zette ik het 
commando-lied in: “Old soldiers never die… never 
die… never die… old soldiers never die…. they just 
fade away”. Jongsma en de Vries gingen onmiddellijk 
rechterop lopen en zongen het lied luidkeels met mij 
mee. 

Commandoreünie 
 

 
 



HONGERTOCHT 
 
Duitse inval 
 
Op 10 mei 1940 werd ik (ik was toen tien jaar) om zes uur ’s morgens 
wakker van een overweldigend vliegtuiglawaai. 
Ik woonde met mijn vader en moeder, vier broers en één zusje in een 
middelgrote villa op de Buurtweg in Wassenaar, welk huis mijn ouders 
in 1928 hadden laten bouwen. 
 

 
Links: Voorkant ouderlijk huis in Wassenaar. Rechts: Achterkant 

 
Mijn vader en moeder kwamen uit Rotterdam, waar mijn vader een 
eigen accountantskantoor had en waar mijn twee oudere broers, Gerrit 
en Gerard, waren geboren. 
Ik was in 1929 de eerste van de familie die in Wassenaar ter wereld 
kwam. Ons huis had een zeer grote tuin van ongeveer zevenduizend 
vierkante meter, waarvan de helft bestond uit een oud bos. Achter in 
dat bos had de tuin-annex timmerman, Bertus van Marwijk, die in 
vaste dienst van onze familie stond, een leuk, houten huisje gebouwd, 
waarin een ongetrouwde zus van mijn vader woonde. Tante Lies. 
Op de ochtend van die tiende mei 1940 rende ik naar het balkon van de 
slaapkamer van mijn oudste broer Gerrit en samen met hem keek ik 
naar een groot aantal driemotorige, grijs geverfde vliegtuigen, die net 
boven ons huis een bocht naar rechts maakten om, zoals wij later 
begrepen, parachutisten te droppen boven het vliegveld Valkenburg, 
dat zo’n vier kilometer noordelijk van ons huis lag. Aan de zwarte 



kruisen op de vliegtuigrompen zagen Gerrit en ik dat het Duitsers 
waren. 
Met het hele gezin liepen wij naar de schuilkelder achter in onze tuin, 
die door de reeds genoemde Bertus een paar maanden daarvoor was 
gemaakt. 
  

 
Schuilkelder in dorp, identiek aan onze eigen schuilkelder aan de Buurtweg Wassenaar 

 
Maar mijn vader kon ons niet in die kelder houden. Het was die dag 
prachtig weer en wij bleven buiten lopen. Een paar Nederlandse 
soldaten kwamen onze tuin in.  
“Hebben jullie Duitsers gezien?” vroegen zij zenuwachtig. Nee, dat 
hadden wij niet. 
De volgende dag zijn we gewoon weer in ons huis getrokken. Direct 
gevaar, en dus reden om in die schuilkelder te blijven zitten, was er 
niet. 

 
Mijn moeder Adriana Geertruda Wielenga Schoep. ‘Oma Wiel’. 1904-1992 



 
 
Bombardement van Rotterdam 
 
Van de gevechten bij Valkenburg (waar de Nederlandse soldaten, naar 
later bleek, heel dapper tegen de moffen hadden gevochten) hebben 
wij toen niets gemerkt. 
 

 
Duitse parachutisten landen op vliegveld Valkenburg, 1940 

 
Op 14 mei kreeg mijn vader een telefoontje van zijn broer Dick, die 
tandarts was in Rotterdam-Zuid. 
“Bob, de moffen hebben Rotterdam-Noord gebombardeerd. De hele 
binnenstad brandt”. 
Mijn vader wilde onmiddellijk met de auto naar Rotterdam om te 
kijken of zijn kantoor op de Mauritsweg daar nog overeind stond. Ik 
was de enige van de familie die met hem meeging. In Rotterdam 
mochten wij niet verder dan de Kruiskade, van waaruit mijn vader en ik 
zijn kantoor konden zien. 



Het huis daarnaast brandde al. Mijn vader vroeg aan een 
brandweerman of ze zijn pand niet konden nathouden. “Geen 
materiaal meneer”, was de reactie en voor onze ogen vatte het 
kantoor van mijn vader vlam. 
Binnen twee uur was het tot de grond toe afgebrand. Een paar dagen 
later is mijn vader teruggegaan en hij mocht toen in de puinhopen van 
zijn kantoor kijken of er nog iets te redden viel. Dossiers en 
dergelijken. 
Maar alles was totaal verbrand. Zelfs de papieren in de kluis waren 
verkoold door de enorme hitte. 
 
V2 
 
De eerste jaren van de oorlog waren voor onze familie niet erg 
dramatisch. Er was voedseldistributie, maar op de bonnen kon mijn 
moeder redelijk voldoende eten kopen. 
 

 
Boekje voor levensmiddelenbonnen, 1941 

 
In 1942 slaagde ik voor het toelatingsexamen van het Wassenaarse 
Rijnlands Lyceum. Halverwege 1944 werd de toestand snel slechter. 
Het eten werd steeds minder in hoeveelheid en in kwaliteit. In het 
brood zaten bijvoorbeeld allerlei vulmiddelen, waardoor het er 
onaangenaam grijs uit zag en de honger nauwelijks stilde. Vlees en 



vruchten waren er allang niet meer. Wij hoorden dat in Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag al mensen dood op straat lagen. Gestorven 
van de honger. Maar in Wassenaar was het niet veel beter. Ik herinner 
mij dat mijn vader zich een keer hardop afvroeg: ‘Hoe kan het toch dat 
wij niet genoeg te eten hebben? Nederland is altijd een exporteur van 
agrarische producten geweest. Waar is al dat voedsel dan?’ Na de 
oorlog leerden wij dat de Duitsers, vanaf 1943, dagelijks 
wagonladingen met Nederlandse landbouwproducten naar Duitsland 
vervoerden. Nederland werd dus leeggeroofd! 
In september 1944 werden de eerste V2 raketten in Nederland vanuit 
Wassenaar op Londen gelanceerd. De eerste keer dat zo’n V2 werd 
afgevuurd, (vanaf de Koekoekslaan, bleek later) zaten wij aan het 
avondeten.  
 

 
Opstijgen V2 boven bomen in Wassenaar, 1944 

 
Plotseling hoorden wij boven ons hoofd een enorm lawaai. “Blijf 
zitten”, commandeerde mijn vader en verstijfd van schrik deden wij 



dat ook. Wij hadden geen idee wat er aan de hand was. De volgende 
dag hoorden wij om vier uur ’s middags een knal en daarna een 
soortgelijk geluid als de avond daarvoor. 
Ik stond met mijn broers Gerrit en Gerard in de tuin en wij zagen boven 
de boomtoppen uit een raket verticaal omhoogklimmen. Dát was dus 
de oorzaak van het lawaai van gisteren. Een week later belde er ’s 
morgens een Duitse officier aan. Mijn moeder deed open: “Innerhalb 
sechs Stunden müssen Sie das Haus verlassen”, brulde de mof. De V2 
lanceerinrichting was verplaatst naar het buitengoed Voorlinden, vlak 
tegenover ons huis en de officieren van de lanceerploeg namen ons 
huis in beslag. Wij zijn toen op verschillende plaatsen in Den Haag bij 
kennissen van mijn ouders ondergebracht. Na een maand mochten wij 
weer terug. Deze scène heeft zich in 1944 en begin 1945 nog drie keer 
herhaald. De laatste keer moesten wij zelfs binnen twee uur 
wegwezen. 
Het gevaar van de V2’s voor ons was dat die dingen regelmatig niet 
veel hoger kwamen dan een meter of dertig. De vlam onder de raket 
waaide dan uit en het gevaarte stortte neer. Of op de plaats waar hij 
was opgelaten en dan lieten een paar moffen het leven, of ergens 
anders in Wassenaar. Daarbij zijn nogal wat Wassenaarse burgers 
omgekomen. 
 
Bijna slachtoffer van een V2 
 
Samen met mijn nichtje Truus Schoep liep ik in september 1944 een 
keer op de Zijdeweg, die parallel loopt met de huidige 
Landscheidingsweg. In die tijd lag er, wat nu Landscheidingsweg is, de 
spoorlijn Rotterdam-Scheveningen, met twee haltes in Wassenaar. 
Eén vlak bij het viaduct over de Rijksstraatweg en één, een paar 
honderd meter verder, bij de kruising met de Buurtweg. ‘Renbaan-
Achterweg’ heette die halte, ongeveer driehonderd meter van ons huis 
vandaan.  
Mijn vader vertrok elke morgen vanuit die halte met de trein naar het 
Hofpleinstation in Rotterdam, waar vandaan het nog maar een klein 
stukje lopen was naar zijn nieuw kantoor op de Schiekade. Althans tot 
begin 1943. Daarna liep die trein niet meer. 



Truus en ik waren vlak bij het viaduct toen wij plotseling een harde 
knal hoorden. Wij wisten….. nu wordt er vanuit het bos aan de 
overkant van de spoorlijn een V2 gelanceerd. 
Een paar seconden later hoorden wij het ons bekende geraas van een 
raketmotor en langzaam verhief zich een V2 boven de bomen. Wij 
keken ernaar om te zien of hij dóór ging of van plan was neer te 
storten. 
De raket was nog niet helemaal boven de bomen uit of de vlam 
eronder wapperde scheef en de V2 helde langzaam over naar onze 
kant. Net toen wij dachten:’Hij stort neer’ ging de vlam weer harder 
branden, richtte de raket zich op en vloog horizontaal, vlak boven de 
spoorbaan, recht op ons af!  
Naast de plek waar wij liepen was een hoog afscheidingshek van een 
tuin. Truus en ik klommen als gekken over dat hek, renden het bos in 
en gingen plat op onze buik op de grond liggen. Een paar seconden 
later, een geweldige knal en wij wisten dat de V2 was neergestort.  
Later hoorden wij dat het ding op een huis was gevallen, net aan de 
andere kant van de spoorlijn, met als gevolg de dood van een 
spoorwegbeambte met zijn gezin. Totaal vier mensen. Nicht Truus en 
ik liepen weer terug naar het hek en keken elkaar verbaasd aan. Waren 
wij zó snel over zó’n hoog hek geklommen? Doodsangst geeft vleugels, 
begrepen wij.  
  
Honger 
 
Voor ons waren de luchtaanvallen van Engelse vliegtuigen (Spitfires en 
Hurricanes) op de lanceerplaatsen in Wassenaar wel spannend. Je zag 
dikwijls de Engelse en Duitse jagers in de lucht gevechten met elkaar 
houden.  

 
Aanvallende Spitfires op V2-lanceerplaatsen 



Van achter een boom keken wij daarnaar, want er was altijd het risico 
dat een verdwaalde kogel je trof. 
Op een morgen in oktober 1944 zat ik in de klas van het Rijnlands toen 
wij plotseling het gehuil van neerduikende vliegtuigen hoorden. Een 
serie knallen…..en ineens een hele harde knal. Een granaat uit het 
kanon van één der Engelse jagers was dwars door ons lokaal gevlogen, 
maar, gelukkig voor ons, niet ontploft. 
Een dag daarvoor hadden de Duitsers een razzia in de school gehouden 
om 18-jarige jongens uit de hoogste klassen op te pakken, voor 
‘Arbeitseinsatz’ in Duitsland. Was niet gelukt, want die knapen waren 
net op tijd gewaarschuwd en over het platte dak van de school 
weggevlucht naar de bossen naast het Lyceum. 
De rector, dr. Birnie, achtte, gezien deze beide gebeurtenissen, toen 
de tijd rijp om de school te sluiten. Veel leren deden we trouwens toch 
al niet meer, omdat wij liever op de bollenvelden bij Wassenaar naar 
achtergebleven bloembollen gingen zoeken. 
De moeders kookten die of maakten er stroop van. Redelijk vies, maar 
je had tenminste wat in je maag. 
De hoeveelheid eten in de herfst van 1944 werd steeds minder en wij 
begonnen in het gezin honger te krijgen. Mijn moeder had een schema 
gemaakt, waarop stond op welke dag welk kind ‘de pan uit mocht 
likken’. De avondmaaltijd bestond uit een éénpansgerecht, waar mijn 
moeder dan een mengelmoesje van aardappelen, bloembollen en een 
soort andijvie had gemaakt. Weinig voedzaam en veel te weinig om 
onze magen te vullen. Soms konden wij wat (waterig) eten uit de 
‘gaarkeuken’ halen. De dichtstbijzijnde was die in ‘Auberge de Kieviet’. 
 

 
Kinderen bij gaarkeuken Auberge de Kieviet 



Het gezin bestond toen uit tien personen. Mijn vader, moeder, mijn 
oudere broers Gerrit en Gerard, ik en de broers onder mij, Wim en 
Joop. Daarna kwam zusje Truus en weer daarna mijn in 1943 geboren 
broertje Bob en de in onze tuin wonende tante Lies. Behalve baby Bob 
ging iedereen altijd met honger van tafel. Vandaar het ‘uitlikschema’.  
Mijn moeder kon, na het uitlikken, de pan zo weer in de kast zetten. 
Hij was dan schoner dan na de afwas. 
 
Weg van huis 
 
Begin januari 1945 had ik er genoeg van. Ik was vijftien, 
broodmager,1.80 meter lang, en met maar één verlangen: Èten! Van 
een vriendje had ik gehoord dat er in Friesland genoeg te eten was.  
Op een vrijdagavond zei ik tegen mijn vader en moeder: “Ik ga morgen 
op de fiets naar Friesland, want daar is eten”. Ik had in die tijd een 
fiets, waarbij, in plaats van rubberbanden, een stuk tuinslang om de 
velgen zat. Fietsbanden waren er al in geen jaren meer. 
Tuinslang was daarvoor een wel nuttig, maar zeer oncomfortabel 
alternatief. 
“Da’s goed”, zei mijn vader, “maar neem dan in je rugzak je leerboek 
met Franse onregelmatige werkwoorden mee en het Duitse leerboek 
‘Schwere Wörter’. Dan kan je daar in Friesland nog wat studeren”. 
Bovendien maakte hij een lijst met adressen voor mij van kennissen en 
familieleden op de route naar het noorden en gaf mij vier briefjes van 
vijfentwintig gulden. Een heel bedrag voor die tijd. 
“Als je ergens niet meer weet wat je moet doen”, zei mijn vader nog, 
“dan vraag je in het dorp of de stad waar je bent naar de 
Gereformeerde dominee. En tegen hem zeg je dat je Deka Wielenga 
heet. Die naam kennen alle Gereformeerde dominees in Nederland”. 
De reden dat hij deze gedurfde uitspraak deed was de volgende: Mijn 
overgrootvader, dr Deka Wielenga, was, rond 1880, hoogleraar aan de 
Theologische Hogeschool in Kampen. Die Deka kreeg zes zonen, die 
allen aan diezelfde hogeschool als dominee afstudeerden en, verspreid 
over ons land, dominee werden. 
Bovendien had één van die zonen, dr Bas Wielenga, een boek 
geschreven: ‘De schoonheid van de Bijbel’, welk boek verplichte 



literatuur was voor alle gereformeerde theologie studenten. Daarom 
nam mijn vader aan dat het noemen van de naam Wielenga bij alle 
gereformeerde dominees in Nederland voldoende zou zijn om mij 
binnen te laten. 
 
De volgende morgen (6 januari 1944) om zes uur (het was mooi weer, 
maar wel erg koud…. zo’n vier graden onder nul) stapte ik naast ons 
huis op de fiets. Of mijn ouders mij nog hebben omhelst of op een 
andere manier afscheid van mij hebben genomen, kan ik mij niet meer 
herinneren. Ik geloof dat mijn moeder wel in de deuropening stond 
toen ik wegfietste. Mijn vader lag toen, volgens mij, nog in bed. 
 
Later, na de oorlog, zeiden mensen wel eens tegen mij: ‘Maar lieten 
jouw ouders jou zo maar weggaan? Een jochie van vijftien? Midden in 
oorlogstijd, met alle gevaren van dien en zonder eten? Terwijl ze 
absoluut niet wisten waar je terecht zou komen?’  
Ja, dat deden ze en ik heb het hen nooit, ook maar één seconde, 
kwalijk genomen. Ik denk, hoewel ik mij dat niet herinner, dat zij 
redelijk wanhopig waren.  
Mijn stamkaart, waarop mijn moeder etensbonnen kon krijgen, had ik 
aan haar gegeven. “Heb ik straks niet meer nodig mam”, zei ik vrolijk. 
Ik was overigens de enige in het gezin die zo’n tocht kon ondernemen. 
Mijn twee oudere broers (toen zeventien en negentien) zouden door 
de Duitsers zijn opgepakt om in Duitsland te werken. Als vijftienjarige 
was ik daarvan vrijgesteld. De rest was te jong om alleen op stap te 
gaan. 
 
Eerste etappe 
 
Ik fietste in de vroege morgen van 6 januari, nog in het pikkedonker, 
naar de Rijksstraatweg, richting Den Haag. Bij de Laan van Nieuw Oost 
Indië sloeg ik links af, richting Voorburg. Daar aangekomen fietste ik 
brutaalweg de vierbaans autoweg naar Utrecht op. Op die manier 
kwam ik sneller in Utrecht dan via allerlei secondaire wegen, dacht ik. 
En Friesland bereik je alleen maar via Utrecht. 



Het was de eerste echte vierbaans autoweg in Nederland, die in 1938 
gereed was gekomen. Toen ik net op die autoweg fietste hoorde ik 
achter mij een vaag gerommel. Ik keek om en zag, richting Wassenaar, 
in de verte een V2 boven de bomen uitstijgen. Het was de laatste V2, 
die ik heb gezien en, heel gek, ik kreeg een soort schuldgevoel dat ik 
mijn familie, daar in het gevaarlijke Wassenaar, in de steek liet. 
 
Midden op die weg fietste ik richting Zoetermeer. Het was er doodstil. 
Auto’s reden al lang niet meer wegens gebrek aan benzine. 
Op de hele weg naar Utrecht ben ik vier Duitse legerauto’s 
tegengekomen. De moffen, die daarin zaten, keken wel uiterst 
verbaasd naar dat fietsende jochie, maar deden niets. 
Voorbij Utrecht nam ik de afslag Zeist. Mijn doel voor die dag was mijn 
tante Stien Besselaar. Niet een echte tante, maar een van oorsprong 
Rotterdamse weduwe en kennis van mijn ouders, die al een paar jaar in 
een klein huisje in Zeist woonde.  
Het was het eerste adres op mijn vaders lijst. Om zeven uur die avond 
belde ik bij haar aan. Zij was uiteraard stomverbaasd mij te zien en nog 
verbaasder toen zij hoorde dat ik op tuinslang van Wassenaar naar 
haar toe was gefietst. 
Ik kon bij haar logeren, maar moest de volgende dag, zondag, wel mee 
naar de Gereformeerde kerk van Zeist. Hongertocht of niet, als goed 
gereformeerde ging je eenvoudigweg ’s zondags naar de kerk. Niet één 
keer, maar twéé keer, om tien uur èn om vijf uur! 
 Tante Stien was heel lief, maar zij had niet genoeg eten voor twee 
(wat ik ook niet verwacht had), dus zou ik op maandag daar weer weg 
gaan.  
Die maandagmorgen werd ik wakker, keek uit het raam en schrok mij 
een ongeluk. ‘s Nachts was er zeker tien centimeter sneeuw gevallen. 
Hoe moest ik daar doorheen fietsen? 
Ik nam afscheid van mijn tante en kreeg één boterham met jam van 
haar mee, waar ik heel dankbaar voor was. Ik stapte op mijn fietsje, 
maar nog geen twintig meter verder was het uit met de pret. 
De tuinslangen om mijn velgen hadden zich vol water gezogen en 
lieten met zachte klapjes één voor één los. Om mijn velgen vormden 
zich dikke klonten sneeuw, waardoor fietsen onmogelijk werd. 



De daarna volgende drie weken, die mijn hele hongertocht naar het 
noorden heeft geduurd, heb ik geen meter meer op mijn fiets gereden, 
maar het ding steeds naast mij voortgeduwd. Ik heb mij later 
afgevraagd: Waarom heb ik die fiets niet gewoon weggegooid? Hij was 
mij alleen maar tot last. Ik denk achteraf dat ik dat niet gedaan heb, 
omdat het mijn enige bezit was waar ik geen afstand van wilde, kon 
doen. 
 
Volgende dag 
 
Mijn volgende doel was Achterveld, vlak bij Amersfoort. In dat dorpje 
had ik het adres van een Gereformeerd jongensinternaat, waarvan 
mijn vader accountant was. Lopend door de dikke sneeuw, met mijn 
fietsje aan de hand, kwam ik die middag om een uur of vier bij dat 
internaat aan. 
Een groot huis, midden in het bos. 
Nadat ik had aangebeld, zei een dienstmeisje dat ik eerst naar de 
directeur, meneer Geleinse, moest gaan. 
“Omwille van de relatie met je vader kan je wel even blijven”, zei de 
directeur, niet erg vriendelijk. “Maar je moet wel elke dag werken. 
Samen met mijn zoon moet je bomen omhakken in het bos en er 
brandhout van zagen”. “Goed meneer”, zei ik, en “ik heb honderd 
gulden in mijn rugzak, kunt u die voor mij bewaren?”  Naar later bleek, 
een uiterst domme actie van mij. 
“Geef maar hier”, zei de directeur. Ik werd ondergebracht in   een soort 
cel in een bijgebouw, waarvan de deur elke nacht op slot ging. Voor 
het ’s nachts plassen stond er een po in de kamer. 
Het huis zat vol jongens van een jaar of achttien, voor het grootste 
deel onderduikers. Elke morgen vertrok ik met de oudste zoon van de 
directeur naar het bos. Wij zaagden dan een boom om en maakten er 
vervolgens kleine stukken van. Met een grote bijl kapten wij die 
blokken tot handzaam brandhout voor het fornuis in de keuken. Wij 
deden meestal een boom per dag. 
Het eten ’s avonds was niet al te veel, maar wel veel meer dan ik thuis 
gewend was. Na een week moest ik bij de directeur komen.  



Eerst kreeg ik ongenadig op mijn donder voor het volgende: Op de 
derde dag van mijn verblijf daar had ik ’s avonds een boer in de buurt 
bij het werk geholpen en had daarvoor een zakje roggegraan 
gekregen. Dat had ik de volgende dag bij de plaatselijke bakker 
omgeruild voor een roggebroodje.  
Van dat broodje sneed ik elke avond vòòr het slapen gaan met mijn 
zakmes één snee af om op te eten. Één sneetje per avond, want ik 
wilde er zo lang mogelijk mee doen. 
Een dienstmeisje had het restant van het broodje gevonden en het aan 
meneer Geleinse gegeven. Toen waren de rapen gaar! 
Ik was, volgens de directeur, een buitengewoon a-sociaal jongentje. Ik 
had dat roggebroodje voor algemeen gebruik af moeten geven aan de 
keuken. 
“Wij hebben overigens toch geen plaats meer voor je”, voegde hij er 
kwaad aan toe, “dus je moet morgenochtend hier weg”. Ik 
protesteerde door te zeggen dat er nog steeds veel sneeuw lag en ik 
dus niet kon fietsen. “Dan ga je maar lopen”, was het antwoord. 
“Goed meneer”, zei ik, “maar mag ik dan mijn honderd gulden terug?” 
Hij deed zijn bureaula open en haalde er vijftig gulden uit, die hij mij 
gaf. “Voor jouw verblijf hier houd ik vijftig gulden achter” zei hij. 
“Maar meneer”, zei ik, “ik heb toch voor mijn eten gewerkt? Elke dag 
een boom in stukken gehakt!” Hij vond het niet nodig om nog wat 
tegen mij te zeggen en dus verliet ik zijn kamer. Nog heel wat jaren 
later heb ik deze man vaak in mijn droom een mes in zijn bast 
gestoken. Het was de eerste en laatste mens in mijn leven die ik heb 
gehaat vanuit de grond van mijn hart. 
 
Doden 
  
De volgende morgen om zes uur stond ik met mijn fiets aan de hand en 
met mijn rugzakje met ‘Schwere Wörter’ en ‘Franse onregelmatige 
werkwoorden’ erin bij de keukendeur om te vertrekken. Ik wou net 
weg lopen toen de vrouw van de directeur in haar peignoir de keuken 
uitkwam. Ze had een snee roggebrood in een papiertje gewikkeld wat 
ze aan mij gaf. “Ik vind het niet aardig van mijn man” zei ze 
fluisterend. “Maar ik kan er niets aan doen. Sorry hoor”. 



 
Buiten Achterveld nam ik de weg naar Harderwijk. De zogenaamde 
‘Zuiderzeestraatweg’. (Het IJsselmeer heette vroeger de ‘Zuiderzee’). 
Ik was op die weg beslist niet alleen.  
Het was de uitgelezen weg voor alle mensen uit het westen om 
noordwaarts te trekken. Voor een deel waren het hongerslachtoffers, 
die, zoals ik, probeerden in Friesland of Groningen een ‘permanente’ 
plek te vinden en voor een ander deel mensen, die hoopten in het 
noorden aardappels of ander voedsel te kunnen kopen, om die weer 
naar huis te nemen. 
Tussen de voortsjokkende lieden, vaak duwend achter een 
kinderwagen, probeerde zo nu en dan een truck met Duitse soldaten, 
luid toeterend, zijn weg te vinden.  
Een paar keer die dag moest ik met mijn mede hongervluchtelingen 
plat op mijn buik in de berm van de weg gaan liggen, omdat Engelse 
gevechtsvliegtuigen uit de lucht neerdoken om de Duitse 
vrachtwagens, met vaak stukken geschut daarachter, onder vuur te 
nemen. 
Nadat dit weer een keer was gebeurd, zag ik, bij het opstaan, een hoop 
kleren naast mij liggen. Toen ik goed keek was het een vrouw, met 
tegen zich aangeklemd, een meisje van een jaar of acht. Zij stonden 
niet meer op. Zij leken mij dood. Of het door uitputting kwam of door 
kogels van de vliegtuigen kon ik niet zien. Maar toen ik weer op de 
weg stond en na een meter of tien achteromkeek, lagen ze nog steeds 
onbewegelijk naast elkaar. Niemand van de voorbijgangers trok er zich 
overigens iets van aan. Later heb ik langs die weg wel meer doden zien 
liggen. 
De boterham van mevrouw Geleinse had ik al snel op en de honger 
begon langzamerhand redelijk ondragelijk te worden. 
Naast de weg, meestal een meter of dertig ervan af, lag hier en daar 
een boerderij. Op een gegeven moment raapte ik mijn moed bij elkaar 
en liep het pad van zo’n boerderij op. 
Ik belde aan. Na een paar minuten werd de deur opengedaan. Een 
boerin in vol Zuiderzee-ornaat keek mij wantrouwig aan. 
“Mevrouw, heeft u misschien een boterham voor mij?” vroeg ik, 
minder zenuwachtig dan ik van tevoren had gedacht. “Ken ik niet aan 



beginne” en pats…. de deur sloeg dicht. Ik heb het die dag nog twee 
keer geprobeerd, met hetzelfde, negatieve, resultaat. 
Daarna heb ik die poging maar gestaakt. Weer op de weg zag ik op een 
ANWB-bord ‘Harderwijk’ staan. ‘Ik schiet op’ dacht ik optimistisch.  
 
Ik wist dat hierna Nunspeet zou volgen, dan Oldebroek, dan Wezep en 
dat ik daarna een weg links naar Kampen zou moeten nemen, waar 
mijn volgende logeeradres was.  Het was inmiddels twee uur in de 
middag geworden en ik wist dat ik moest opschieten om vòòr het 
donker nog in Kampen te komen. 
 
Bijna einde 
 
Maar mijn krachten werden duidelijk minder. Naast de weg stond een 
rij bomen met tussenruimtes van ongeveer tien meter. Ik gaf mijzelf 
de opdracht om vier bomen verder te lopen, waarna ik van mijzelf 
mocht rusten. Na een tijdje werden dat er drie…. toen twee. Een geluk 
was dat ik geen honger meer voelde. Maar ik wist ook dat dàt een 
gevaarlijk stadium is. De brandstof is op, de lichaamsmachine draait 
nog even door op de laatste reserve, maar dan is het gedaan met de 
koopman! 
Om ongeveer vier uur haalde ik in één keer niet verder dan één boom 
en dan moest ik rusten.  Die rustperiodes werden steeds langer en het 
licht steeds zwakker. Ineens zag ik schuin voor mij drie nonnen aan de 
kant van de weg zitten. Helemaal in het zwart met alleen een witte 
rand bij hun hoofdkap. 
Ik legde mijn fietsje in de berm van de weg en nam plaats naast de 
meest linkse non. “Mag ik even bij u komen zitten?“ vroeg ik, zo 
beleefd mogelijk. “Maar natuurlijk jongen” zei de non.“ Waar kom je 
vandaan?” “Ik kom uit Wassenaar zuster”, zei ik. 
Ik had een katholiek vriendje in Wassenaar en die had mij geleerd dat 
je nonnen met ‘zuster’ moest aanspreken. “En u, waar komt u 
vandaan?” vroeg ik op mijn beurt. 
“Wij komen uit een klooster in Tiel en wij proberen vandaag nog in een 
klooster in Zwolle te komen”, antwoordde de non zachtjes. “Maar 



waarom zit u dan hier?” vroeg ik weer. “Ik denk net zoals jij. Wij zijn 
wel heel erg moe en kunnen niet verder”. 
Ik dacht even na. “Ja”, zei ik toen “eigenlijk kan ik ook niet 
verder…enne… wie goed doet, goed ontmoet”. Waarom ik die 
uitspraak, die op dat moment nergens op sloeg, deed, is mij altijd een 
raadsel gebleven. De conversatie stokte.  
 
Wat ik hierna opschrijf heb ik niet uit eigen waarneming, maar heeft 
men mij later verteld. 
Ik ben na een tijdje in slaap gevallen en heb mijn hoofd tegen de 
schouder van de naast mij zittende non gelegd. “Ik vond je zielig”, zei 
ze een paar dagen later, “en je zag erg bleek, dus liet ik je maar tegen 
mij aan leunen. Ik dacht ook wel dat je op deze manier misschien 
vanzelf dood zou gaan. Je zag er totaal uitgeput uit. En dan nog die 
kou….”.  
Na misschien een uur (het werd ècht donker en de drie nonnen hadden 
ook geen energie meer om verder te lopen) kwam er een paard en 
wagen vanuit richting Nunspeet de weg af.  
Op de bok zat een man, die nog vrij ver van de Zuiderzeestraatweg, 
een molen had. De man zag de drie nonnen en de daarnaast liggende 
jongen. Hij was katholiek en vond dat hij niet zomaar een paar 
‘bruiden van de Heer’ aan hun lot kon overlaten. Hij is dus gestopt, 
heeft de nonnen, die nog half bij kennis waren en de bewusteloze 
jongen, plus de fiets op zijn platte wagen geladen.  
Een kilometer verder sloeg de molenaar links af, een smal weggetje in, 
richting Veluwe. Na zeker nog drie kwartier hobbelen op het ongelijke 
zandpad kwam hij bij zijn molen. Hij riep zijn vrouw en samen 
ondersteunden zij de nonnen de molen in. 
Hij droeg de molenaar in zijn armen rechtstreeks de trap op naar een 
klein slaapkamertje. De nonnen kregen een plaats in de schuur naast 
de molen, waar voldoende hooi lag om hen een warme slaapplek te 
geven. 
 
 
 
 



Geloof 
 
De volgende morgen werd ik om een uur of tien wakker en wist 
uiteraard totaal niet waar ik was. Mijn ontmoeting met de nonnen de 
vorige middag kon ik mij nog vrij aardig herinneren, maar van wat er 
daarna gebeurd was, had ik totaal geen weet.  
Mijn broek was uitgetrokken en lag, netjes opgevouwen, op een stoel 
naast mijn bed. Ook lag daar mijn windjack. De rest van mijn kleren 
had ik nog aan.  
Ik stapte het bed uit en, nog wel behoorlijk wankel, liep naar de deur. 
Wat ik wel vreemd vond, was dat de muren van mijn slaapkamertje 
naar boven toe naar elkaar toe liepen. Helemaal bovenin was een 
halfrond raam waar wat vaag licht door kwam.  
Ik opende de deur en kwam op een ronde overloop terecht, waar een 
houten trap naar beneden voerde. Voorzichtig liep ik de trap af en 
ineens kwam ik tot de conclusie: Ik ben in een molen terechtgekomen. 
Alle muren om mij heen waren licht gebogen en liepen, net als in mijn 
slaapkamertje, naar boven naar elkaar toe. 
Beneden aangekomen opende ik de eerste de beste deur die ik zag en 
stond ineens in een behaaglijk warme keuken, waar een man en een 
vrouw aan een houten tafel zaten.  
De man keek op.”Hé, daar hebben we onze gast. Welkom in onze 
nederige molen!” Ik ging naast de man zitten, stelde mij aan hem en 
zijn vrouw voor en vroeg hoe ik hier terecht was gekomen. 
De molenaar, Joep heette hij, vertelde mij hoe hij mij en de drie 
nonnen de vorige dag op zijn wagen had geladen en naar zijn molen 
had gebracht. “Jij had daar niet veel langer moeten liggen”, zei hij 
tegen mij, “want dan zou je wel het loodje hebben gelegd”. “Hou op 
Joep”, kwam zijn vrouw ertussen en zich tot mij wendend: “Jij hebt 
zeker wel honger hè?” Ik knikte. Zij stond op, liep naar het fornuis en 
schepte uit een grote pan een bord vol met, wat ik even later proefde, 
havermoutpap. 
Een heerlijkere pap had ik bij mijn weten nog nooit gegeten. Maar nog 
voordat ik het bord leeg had, voelde ik dat mijn maag het niet hield. 
“Waar is hier de wc?” vroeg ik benauwd. “Deur door, links af”, 
antwoordde de molenaar.  



Op de wc kotste ik het hele bord havermout uit. Margreet, de 
molenaarsvrouw, verontschuldigde zich, toen ik weer in de keuken 
kwam. “Stom van me”, zei ze “je hebt natuurlijk de laatste tijd weinig 
te eten gehad en dan is havermout te zwaar voor jouw ingekrompen 
maag. Ik zal wat toast met jam voor je maken. Dat is lichter 
verteerbaar”. 
De volgende dag heb ik weer havermout gegeten, maar nu een klein 
beetje. En dat bleef erin. Zes dagen ben ik bij Joep en Margreet in de 
molen gebleven. De drie nonnen mochten ook zo lang blijven en met 
hen heb ik heel leuke gesprekken gevoerd. 
“Wij mogen de Heer wel dankbaar zijn dat Hij Joep op ons pad heeft 
gestuurd, want anders waren wij zeker gestorven op die weg”, zei op 
een morgen zuster Christina. “In dat geval”, reageerde ik, “had ik 
geluk gehad”. “Hoezo?” vroeg zuster Magdalena. “Nou kijk”, was mijn 
antwoord, “even aannemende dat wij zo’n beetje tegelijkertijd onze 
laatste adem hadden uitgeblazen, dan was ik mooi met jullie zieltjes 
mee naar de hemel gelift. Jullie, als nonnen, komen zeker in de hemel 
en Petrus had mij in jullie aanwezigheid best wel toegelaten”. De 
zusters Christina en Magdalena lachten, maar de wat oudere en 
strengere zuster Angelina reageerde wat bitsig: “Nou Deka, daar zou ik 
maar niet zo zeker van zijn. Jij hebt tenslotte nooit gebiecht, dus jouw 
zonden zijn je niet vergeven”. Ik moest even nadenken. “Maar zuster 
Angelina”, zei ik toen “dan zou geen enkele Hervormde of 
Gereformeerde in de hemel kunnen komen, want die hebben ook 
allemaal nooit gebiecht. Johann Sebastian Bach bijvoorbeeld, was 
Luthers. Heeft dus nooit gebiecht. Nou, als die niet in de hemel is 
gekomen, wil ik daar helemaal niet eens naar toe”. Zo hebben wij 
vieren, overigens in alle gemoedelijkheid, uren over kerk en geloof 
gediscussieerd. Ik had op catechisatie aardig wat van de 
Gereformeerde theologie opgestoken en dat kon ik spuien. Als het aan 
ons vieren gelegen had, waren daar in de buurt van Harderwijk in 
januari 1945 alle christenen weer verenigd tot één grote Algemene 
Heilige Christelijke Kerk. Al die verschillen tussen protestant en 
katholiek waren, volgens ons vieren, best oplosbaar.   
 



Op de zesde dag van ons verblijf in de molen zei molenaar Joep: 
“Dames en Deka, morgen moeten jullie weer vertrekken, want ik krijg 
familie uit Den Haag hier te logeren. Die hadden dat al lang van 
tevoren afgesproken, dus die hebben voorrang”.  
Zowel de nonnen als ik hadden daar volledig begrip voor en de 
volgende morgen vroeg, na het molenaars echtpaar uitvoerig te 
hebben bedankt, liepen wij het zandpad op dat leidde naar de 
Zuiderzeestraatweg.  
Op de grote weg aangekomen bleek het daar nog drukker te zijn dan 
een week tevoren. Ik was, ondanks mijn fietsje dat ik maar steeds aan 
mijn hand meezeulde, wat sneller dan de nonnen waardoor ik hen vlug 
kwijtraakte. Ik heb deze lieve vrouwen nooit meer teruggezien. 
Na ongeveer tien kilometer sloeg ik links af, richting Kampen. Daar 
was mijn volgende adres: Oom Flip en tante Liesbeth Zalsman. Niet 
echt een oom van mij, maar een oudoom, een oom van mijn vader. 
 Na zo’n vijftien kilometer bereikte ik Kampen. Ik vroeg een paar keer 
de weg en stond toen voor het huis van oom Flip. Het echtpaar was 
thuis en met kreten van verbazing werd ik naar binnen gehaald. Wat ik 
hier zo ver weg van huis kwam doen en hoe het met de familie ging 
enzovoort, enzovoort. 
Ik vertelde hen het doel van mijn reis, met een flauw hoopje dat zij 
zouden zeggen:”Neef, we hebben eten genoeg, blijf maar hier”. 
Langzamerhand baalde ik wel enorm van dat geloop op die drukke 
weg, met toch weer een dag zonder eten. 
Oom Flip zei, onmiddellijk na mijn verhaal: “Neef Deka, ’t spijt mij erg, 
maar hìèr kun je niet blijven. Wij hebben weliswaar geen honger, zoals 
jullie in Wassenaar, maar genoeg voor nog een mond erbij…. nee”. 
Ik was er langzamerhand wel aan gewend geraakt als een ongewenste 
vreemdeling te worden beschouwd en bovendien ben ik van nature 
nogal onverschillig, dus zei ik dapper:”Geeft niet hoor oom. Maar mag 
ik wel een nachtje blijven slapen? Ik beloof u…. morgen ga ik weer 
verder”.  
Dat ene nachtje was geen probleem en ik mocht zowaar met hun mee 
eten. Aardappels met andijvie en spek. In mijn herinnering, een 
koningsmaaltijd! Na het eten speelde oom Flip op zijn mooie vleugel. 
Hij had een handelsdrukkerij in Kampen, die later door een andere 



familie is overgenomen. Drukkerij Zalsman bestaat tot op de huidige 
dag en is zelfs een paar jaar geleden ‘Hofleverancier’ geworden. 
Maar de ware liefde van oom Flip ging niet uit naar het drukken, maar 
naar de klassieke muziek. Hij was organist op één van de prachtige 
orgels, die Kampen rijk is en bovendien dirigent van het plaatselijk 
harmonieorkest.  
 
Laatste loodjes 
 
Het laatste adres dat ik van mijn vader had meegekregen was in 
Meppel. Het was van een zekere meneer en mevrouw Lantermans. Hij 
was een broer van de secretaresse van mijn vader. ‘Kampen-Meppel, 
ongeveer dertig kilometer, … moet in één dag te lopen zijn’, dacht ik.  
De volgende morgen verliet ik om zes uur het bovenhuis van oom Flip 
en Tante Liesbeth (zij lagen beiden nog te slapen) en ging, via een 
secondaire weg, die oom Flip mij de vorige avond had aangeduid, 
richting Meppel. Met nog steeds dat stomme fietsje aan mijn hand. 
Die avond om acht uur had ik het adres van de familie Lantermans 
gevonden. Nadat ik mij bekend had gemaakt, moest meneer 
Lantermans even nadenken. “Wielenga, Wielenga…. ken ik jouw 
familie dan ?” “Hans”, kwam zijn vrouw tussen beide, “doe niet zo 
stom. Meneer Wielenga, de vader van die jongen, is die accountant in 
Rotterdam, waar jouw zus Corrie al meer dan tien jaar secretaresse is”. 
Ik mocht binnen komen en kreeg drie boterhammen met kaas. 
Weliswaar had ik zes dagen bij de molenaar aardig te eten gehad 
(alhoewel, ook weer niet zo veel als ik eigenlijk had gewild), maar ik 
had toch weer twee dagen achter de rug met veel lopen en weinig 
eten. 
Ondanks de boterhammen voelde ik mij beroerd.”Vind u het erg als ik 
nu naar bed ga?“ vroeg ik beleefd. “Nee hoor” antwoordde mevrouw 
Lantermans “ik zal je onze logeerkamer wijzen”. 
De volgende dag kon ik niet opstaan. Hoofdpijn, moeheid, een 
algemeen gevoel van onbehagen. “Blijf maar lekker liggen”, zei de 
zeer lieve vrouw des huizes. 
Ik heb daar drie dagen in bed gelegen. In de nacht van de derde dag 
schrok ik ineens wakker van een enorme dreun. Het bleek dat een 



Engelse bommenwerper een bom had afgeworpen, die midden in 
Meppel terecht was gekomen.  
Waarschijnlijk was het vliegtuig aangeschoten en probeerde met zo 
weinig mogelijk gewicht Engeland te bereiken. Iedereen in paniek. Het 
bleek de eerste keer te zijn dat Meppel iets van de oorlog had gemerkt. 
Ik kleedde mij aan en ging naar beneden. Meneer Lantermans was al 
naar buiten gerend en kwam na een half uur buiten adem terug. 
“Vreselijk”, riep hij uit, “zeker drie doden en hoe moeten wij ons nu 
hiertegen beschermen?”. 
“Kunt u niet”, zei ik wijsneuzig. “Maar waarmaakt u zich druk over? 
Één bommetje en maar drie doden”. De oorlogsveteraan sprak. 
Meneer en mevrouw waren stomverbaasd over het gebrek aan 
medeleven van zo’n jonge knul. 
De volgende dag belde meneer Lantermans zijn vader op, die in 
Stadskanaal woonde. Die vader was een gepensioneerde directeur van 
de Christelijke HBS in Stadskanaal, die nog steeds in het directeurshuis 
naast de school woonde. Lantermans senior had zich opgegeven voor 
een hongerkind uit Amsterdam. 
Eten was namelijk in Stadskanaal geen probleem.  
 
In januari 1945 voeren er vrachtschepen met ondervoede kinderen van 
Amsterdam naar Lemmer en vanuit Lemmer werden deze kinderen 
gedistribueerd over Friesland en Groningen. 
“Pa”, zei mijn gastheer door de telefoon (tot mijn verbazing kon men 
in Meppel nog in de regio telefoneren. Was in Wassenaar al in geen 
twee jaar meer mogelijk). “Pa, je hoeft niet meer te wachten op een 
Amsterdams meisje of jongen. Ik heb hier de zoon van de baas van 
Corrie en die zoekt een huis waarin hij de oorlog kan doorkomen en 
waar eten is”. “Prima”, antwoordde Lantermans senior, “laat hem 
maar hiernaartoe komen”. 
 
 
 
 
 
 



Bevrijding 
 
De Meppelse Lantermans was directeur van de plaatselijke gasfabriek 
en had daardoor nuttige relaties. Een dag na het telefoongesprek met 
zijn vader had Lantermans contact met een vervoerder, die tweemaal 
per week via Assen en Stadskanaal naar Winschoten reed. 
“Ik heb hier een jongen, die naar Stadskanaal moet. Mag die met je 
meerijden? “ 
“Geen probleem”, antwoordde de vervoerder, “als hij morgen hier is, 
kan hij meerijden”. Ik bedankte het echtpaar Lantermans en liep twee 
straten verder naar de vervoerder. Ik moest in de laadbak van de 
wagen gaan zitten, vlak naast de stinkende gasgenerator, waar de 
motor op liep, want in de cabine was geen plaats meer.  
Gelukkig lagen er een paar gevulde jutezakken in de bak, waar ik op 
kon zitten. Lekker was anders, want het vroor nog altijd een graad of 
zes. Met mijn fietsje naast mij en mijn rugzak met ‘Schwere Wörter’ en 
Franse onregelmatige werkwoorden erin, had ik in die laadbak het rijk 
alleen. Schuddend en rook uitbrakend, maakte de wagen 
langzamerhand vaart en reed richting Assen. Na een uur of twee zag ik 
een bord ‘Stadskanaal, 3 kilometer’. 
Waarom weet ik niet meer, maar ik begon met een vinger een gaatje 
te maken in één van de jutezakken. Ik zag wit spul, proefde het en 
kwam tot de conclusie… het is zout! Zout was bij ons thuis al zeker drie 
jaar een schaars artikel, dus dacht ik: ‘Als ik nu zo veel mogelijk zout 
meeneem naar mijn nieuwe adres dan heb ik tenminste een leuk 
binnenkomertje’.  
Ik maakte het gat wat groter en kon daaruit de zakken van mijn broek 
en windjack vol met zout proppen.  
De vrachtwagen stopte. Wij waren in Stadskanaal.  De chauffeur kwam 
naar achteren lopen en maakte de klep van de laadbak open.”Heb je 
een adres?” vroeg hij. “Stationsstraat 17”, las ik op van een papiertje 
dat meneer Lantermans mij gegeven had. 
“Oh dat is vlakbij. Zie je dat grote gebouw daar? Dat is de Christelijke 
HBS en die ligt aan de Stationsstraat”. Ik bedankte de chauffeur en 
even later stond ik voor het huis waar ik moest zijn. 



Een vriendelijk ogend, vrijstaand villaatje met een goed onderhouden 
voortuin. Op mijn bellen werd ik opengedaan door een dame van naar 
schatting zeventig jaar. Grijs haar, vriendelijk gezicht. 
“Jij moet Deka Wielenga zijn. Kom binnen. Johan!!! Hier is die jongen 
!!” Uit de woonkamer kwam een wat gebogen man met een pijp in zijn 
mond. “Zo, zo. Jij bent dus onze nieuwe gast. Nou ik hoop dat je het 
een beetje naar je zin zal krijgen bij een paar oude mensen”.  
“Zal best gaan”, zei ik, “maar mevrouw ik heb wat voor u 
meegenomen. Heeft u ergens hier een tafel?” “Kom maar mee naar de 
keuken” zei mevrouw Lantermans. In de keuken leegde ik mijn zakken 
en op de tafel verscheen een hoop groezelig zout. Mijn handen waren 
natuurlijk stinkend vies en ook mijn zakken hadden nu niet bepaald 
schone voeringen. Vandaar dat het zout verre van wit meer was. Maak 
voor mij maakte dat niets uit. Vuil zout is ook zout, wat je, naar mijn 
oorlogsopvatting, heel goed kon gebruiken. 
Na de oorlog heeft mevrouw Lantermans dit voorval aan mijn moeder 
verteld. “Hij was er zo trots op dat hij wat voor mij had meegenomen, 
dat ik niets anders kon doen dan hem er hartelijk voor danken. Toen 
hij de keuken uit was heb ik het direct in de vuilnisbak gegooid. Wij 
hebben namelijk nooit gebrek aan zout gehad”. 
Met de acceptatie door het echtpaar Lantermans van mij als hun 
oorlogsgast was mijn hongertocht aan een eind gekomen. Zes januari 
1945 was ik op een vroege, koude morgen uit Wassenaar weggefietst 
en op vijfentwintig januari, negentien dagen later, werd ik liefderijk 
door de oude heer en mevrouw Lantermans in hun huis opgenomen. 
Overigens, niemand wist op dat moment hoelang deze logeerpartij zou 
gaan duren. 
 
Maar het navrante aspect van deze, voor mij maar op het nippertje 
goed afgelopen tocht, was dat het helemaal niet nodig was geweest. 
  
Als ik één dag langer in Wassenaar was gebleven, was ik zonder 
problemen in één dag in Friesland geweest, waar ook eten in overvloed 
was. Wat was namelijk het geval? 
Op de dag dat ik uit Wassenaar vertrokken was sprak mijn vader  



‘s-middags een vriend van hem, de heer Brinkers. Brinkers was 
directeur-eigenaar van Brinkers Margarinefabrieken in Zoetermeer. 
“Bob”, zei hij tegen mijn vader, “heb jij misschien nog kinderen, die 
naar Friesland willen voor het eten? Doordat ik betrokken ben bij de 
voedselvoorziening kan ik zo nu en dan beschikken over een 
vrachtwagen, die naar Friesland gaat. Morgenmiddag gaat er zo’n 
wagen daarnaartoe, dus als je zorgt dat er kinderen van jou morgen 
tegen de middag in Zoetermeer zijn dan kunnen ze meerijden.  
Zij worden daar dan opgevangen door een organisatie, die hen bij, 
meestal boeren, onderbrengt”. 
“Zeker”, zei mijn vader, “ik heb drie kinderen die daarvoor in 
aanmerking komen. En als mijn zuster, die bij mij woont, òòk mee mag 
zou dat fantastisch zijn. Die kan dan daar een oogje in het zeil 
houden.” Ook de zoon van onze tuinman, Bertus junior, mocht mee.  
Mijn jongere broers Wim en Joop, tante Lies en Bertus junior zijn toen 
de volgende morgen naar Zoetermeer gefietst. Truusje was nog te 
klein om dat hele eind te fietsen en dus werd zij op een sleetje gezet 
en door mijn vader op de fiets getrokken. Het arme kind heeft de hele 
weg zitten huilen van de kou. In één dag was daarna mijn familie in 
Friesland. Zij zijn de oorlog goed doorgekomen in het dorpje Oude 
Leije, waar zij bij verschillende adressen zijn ondergebracht. Later 
vertelde mijn broer Joop aan mij: “Wim was ondergebracht bij een 
klein keuterboertje. Toen hij daar net was vroeg hij: ‘Waar is hier de 
badkamer?’ In zijn ouderlijk huis in Wassenaar waren twéé badkamers, 
dus vond hij die vraag heel normaal. De boer en boerin keken hem raar 
aan.  Bij hen waste men zich één keer per week in een teil in de keuken 
en van het woord ‘badkamer’ hadden zij nog nooit gehoord. 
 Mijn twee oudere broers, Gerrit en Gerard, konden niet mee want die 
hadden, zoals ik al eerder heb vermeld, de leeftijd dat zij eigenlijk in 
Duitsland zouden moeten werken. Zij moesten zich dus in Wassenaar 
schuilhouden. Maar omdat mijn moeder de stamkaarten van mij en 
van Wim, Joop en Truus had, kon zij meer bonnen krijgen en werd het 
leven voor de achterblijvers dus iets dragelijker. 
 Als ik dus op 6 januari één dag had gewacht, had ik ook mee kunnen 
rijden naar Friesland en was mij een hoop ellende bespaard gebleven.  



Terug naar Stadskanaal. Ik kreeg een zolderkamer in het huis van de 
familie Lantermans toegewezen en de volgende dag vertelde de heer 
Lantermans mij dat ik wel wat moest doen voor de kost. Hij had nog 
een fiets met echte rubberbanden en elke dag moest ik ’s middags 
naar een hem bevriende boer (het was een oud-leerling van hem) in 
Gasselternijveensemond, tien kilometer verderop, fietsen om daar een 
emmertje melk te halen.  
Vond ik leuk werk en ik had tenminste wat te doen. Om zes uur werd er 
warm gegeten. En als de maaltijd officieel was afgelopen vroeg 
mevrouw altijd: “Deka wil je nog wat?” En ja, ik wilde altijd nog wat. 
Meestal kwam er dan weer een bord havermoutpap uit de keuken. Met 
basterdsuiker!! Héérlijk!! 
Ik werd vrij snel weer helemaal gezond en ging, als ik geen melk 
hoefde te halen de straat op om te kijken of er wat jongelui in de buurt 
woonden. Het huis waarin ik logeerde lag vlak bij het kanaal dat 
kaarsrecht van Ter Apel, via Musselkanaal, Stadskanaal en Winschoten 
naar Noordlaren loopt. De Duitsers hadden links en recht van het 
kanaal gaten gemaakt om van daaruit eventuele vijandelijke tanks te 
beschieten. Zogenaamde ‘deckungslöcher’. 
In mijn straat woonde een accountant met een leuke dochter, Sjoukje 
Rose. En daarnaast logeerde een hongervluchteling uit Amsterdam, 
Johan Jongsma. Johan had van huis een oude gitaar meegenomen, 
waarop hij mij vier akkoorden leerde spelen, waarmee je de meeste 
liedjes kon begeleiden. 
Sjoukje, Johan en ik (alle drie waren wij vijftien jaar) trokken er vaak 
samen op uit. Kortom, ik vermaakte mij best daar in Stadskanaal en de 
honger was snel vergeten. Ik werd heel vlug verliefd op Sjoukje en zij 
op mij. Johan vond dat prima en liet ons regelmatig alleen om ons de 
kans te geven om een beetje te zoenen. Overigens…. in alle onschuld !  
Sjoukje was Rooms-Katholiek en ik Gereformeerd, dus wij waren 
beiden van huis uit redelijk geremd op dit gebied! 
Toen ik na twee dagen mijnheer en mevrouw Lantermans vertelde dat 
ik cello speelde, werd ik naar een kennis van hen, een gepensioneerde 
muziekleraar, die als bijvak op het conservatorium cello had gekozen, 
gestuurd. Hij had een cello voor mij te leen en elke week kwam hij naar 
huize Lantermans om mij les te geven. “Mijn vader zal u na de oorlog 



voor de lessen betalen”, zei ik schuldbewust. Dat is overigens ook 
gebeurd. 
 
Begin april hoorden wij dat de Canadezen vanuit Duitsland bij Ter Apel 
Nederland binnen waren gevallen. Op 8 april klonk heel in de verte 
kanongebulder. Johan en ik gingen, via een wc- raampje de naast mijn 
huis gelegen HBS binnen en liepen naar de zolderverdieping. Uit een 
raam hangend zagen we, heel in de verte, richting Musselkanaal, 
flitsen van kanonvuur en een paar seconden later hoorden wij een dof 
gerommel van de explosies. 
De Canadezen kwamen eraan! Op straat reed een Duitse vrachtwagen, 
die, via een luidspreker, beval dat wij naar de kelders moesten gaan. 
Vier dagen hebben wij in de kelder geleefd en toen, op 12 april, 
hoorden wij gejuich buiten. Ik rende de straat op, naar het kanaal. 
Daar was het zwart van de mensen en er stond een ‘brencarrier’ (een 
lichte terreinwagen met rupsbanden voor vier man met als wapening 
een brenmitrailleur) waarin twee geallieerde militairen zaten. Het 
bleken Poolse soldaten te zijn, die voor de Sherman tanks van de 
Canadezen opereerden. 
Ik begon in het Engels tegen hen te praten, maar zij antwoordden tot 
mijn teleurstelling in het Duits. Een gewone Poolse soldaat sprak geen 
Engels, wel Duits. Alleen de Poolse officieren spraken Engels. “Wo ist 
der Feind?”vroeg de Pool aan mij en ik wees hem naar een gebouw 
waarvan ik wist dat daar Duitsers in zaten. De carrier gaf gas, draaide 
en reed weer terug, richting Musselkanaal. 
Een man in de menigte zei: “Jongens, maak dat je wegkomt, want nu 
komen de tanks en die gaan schieten”. Wij renden weer naar huis en ja 
hoor, geen half uur later hoorden wij, maar nu heel dichtbij, keiharde 
knallen van kanonnen en geratel van mitrailleurs. 
Het gevecht om Stadskanaal was ontbrand en wij zaten, redelijk 
angstig, weggedoken in onze kelder. Het gevecht heeft in mijn 
herinnering niet langer dan twee of drie uur geduurd en toen hoorden 
wij weer gejuich op straat. 
Weer in volle draf naar het kanaal en daar zagen wij twee enorme 
Sherman tanks met nog rokende lopen. Samen met Johan klom ik op 



één van die tanks en ik kon nu gelukkig volop mijn kennis van het 
Engels spuien. Wij waren bevrijd!!! Het was 12 april 1945. 
 
Stenguns 
 
De dag daarna hebben Johan en ik ons aangemeld bij een kantoor van 
de Binnenlandse Strijdkrachten. Jongens uit het verzet, die zich toen 
konden vertonen en zich bezighielden met het uit hun huis halen van 
NSB–ers. Met hun handen op hun hoofd liepen deze landverraders 
door onze straat. De meisjes, die met Duitse soldaten hadden 
gevreeën (de plaatselijke bevolking wist hen haarscherp aan te 
duiden) werden onder luid gejuich kaalgeschoren.  
Thuis had ik de ramen aan de straatkant opengezet en ben keihard op 
de piano het Wilhelmus gaan spelen. “Niet doen Deka”, riep mevrouw 
Lantermans, “stel dat er nog Duitsers zijn. Dat is gevaarlijk”. Maar ik 
speelde uiteraard vrolijk door. Bij de ‘BS (Binnenlandse Strijdkrachten) 
werden Johan en ik ingedeeld bij de ‘Oranje Dienst’. Wij kregen een 
blauwe overall met een oranje band om de rechterarm en één van de 
BS-ers vroeg: “Weten jullie hoe een stengun werkt?” “Natuurlijk”, 
riepen Johan en ik en wij kregen daarop ieder zo’n licht mitrailleurtje 
met een volle patroonhouder. We hadden overigens geen flauw idee 
hoe je met zo’n ding moest schieten! 
Wij kregen de beschikking over een platte handkar en moesten dode 
Duitsers, die bij het gevecht om Stadskanaal waren gesneuveld, uit de 
gaten langs het kanaal halen en die bij een loods afleveren. Geen 
probleem voor ons. Elke Duitser was een vijand, dus een dooie Duitser 
was beter dan een levende.  
Wij hebben toch wel zo’n twintig lijken uit die ‘deckungslöcher’ 
gesleept en naar de loods gebracht. Ook hebben wij ’s nachts, met 
onze stenguns, waarmee wij al inmiddels in een weilandje hadden 
geoefend, wacht moeten lopen bij een opslag van levensmiddelen. 
De heer en mevrouw Lantermans waren helemaal niet blij met deze 
semimilitaire activiteiten van mij, maar ik trok mij er niets van aan. 
Johan, die ergens een trompet had opgeduikeld waar hij goed mee 
overweg kon, vormde met mij, gitaar, en een vriendin van Sjoukje, die 
heel aardig piano kon spelen, een bandje en daarmee zijn wij 



verschillende malen met een legertruck naar de stad Groningen 
gereden, waar wij in een soort nachtclub dansmuziek speelden voor de 
Canadezen en de willige, Groningse meisjes. ‘It’s a long way to 
tipperary’, ‘My bonny is over the ocean’ en nog meer van dat soort 
evergreens, hoorden tot ons repertoire. 
Mijn vriendin Sjoukje had voor mij een gitaarlint beschilderd met 
daarop: 12 april 1945. De dag van onze bevrijding. Een paar weken 
later volgde het definitieve einde van de oorlog.  
Op 5 mei 1945 capituleerde Duitsland en gaven de moffen zich over 
aan de Amerikanen, Engelsen en Russen! 
Op 15 mei kreeg meneer Lantermans bericht van een bevriende 
transporteur uit Stadskanaal dat hij de volgende dag met een 
vrachtwagen naar Den Haag zou rijden en dat ik wel met hem mee kon. 
Ik nam die morgen om zeven uur afscheid van het echtpaar 
Lantermans, dat mij meer dan drie maanden als een zoon had 
verzorgd, en met mijn rugzakje, waar de boeken met Franse 
onregelmatige werkwoorden en ‘Schwere Wörter’ nog ongebruikt in 
zaten en met mijn fietsje zonder banden liep ik naar de loods van de 
transporteur, twee straten verder op. Om acht uur ’s morgens reden 
wij Stadskanaal uit, richting Meppel. In de cabine, bij de chauffeur, 
zaten twee meisjes, die ook terug moesten naar Den Haag, dus ik 
moest mijn heil zoeken in de laadbak van de open vrachtwagen. Was 
behoorlijk koud, maar door de opwinding weer richting Wassenaar te 
gaan, voelde ik dat ternauwernood. 
De reis verliep redelijk rustig. Via Meppel ging de rit richting 
Amersfoort en van daar naar Den Haag. Een paar keer werden wij 
aangehouden door mannen in blauwe overalls van de Binnenlandse 
Strijdkrachten, die tot taak hadden vluchtende NSB-ers op te sporen. 
Wegrestaurants waren er in die tijd nog niet, dus een paar keer stopte 
de chauffeur en kreeg ik wat lauwe koffie uit een thermosfles en twee 
keer een boterham met kaas. 
Om vier uur ‘s middags reden wij, via de Laan van Nieuw Oost Indië, 
Den Haag binnen. Het einddoel van de vrachtwagen was ergens in Den 
Haag, maar de twee meisjes en ik werden bij het ‘Staatsspoor’ op de 
Bezuidenhoutse weg (de plaats waar nu het Centraal Station is) uit de 
auto gezet. 



De meisjes gingen richting centrum en ik noordwaarts, richting 
Wassenaar. Zo liep ik, met mijn fietsje aan mijn hand, over de 
Bezuidenhoutseweg tot aan het viaduct van de trein Rotterdam-
Scheveningen. Daar links af de Zijdeweg op en na meer dan twee uur 
lopen vanaf het station deed ik de deur open van de bijkeuken van 
mijn ouderlijk huis aan de Wassenaarse Buurtweg. Ik was weer thuis! 
 
Mijn ouders wisten dat ik nog in leven was, omdat mijnheer 
Lantermans een week daarvoor met Wassenaar had gebeld, via het 
toen net weer in gebruik genomen telefoonnet. Bovendien had ik 
vanuit Achterveld en vanuit Stadskanaal een paar brieven naar huis 
geschreven, die weken later waren aangekomen. Maar dat ik die dag 
zou arriveren wisten mijn ouders niet. 
Of het weerzien gepaard ging met emotionele taferelen herinner ik 
mij, vreemd genoeg, niet meer. Van mijn oudste broer Gerrit weet ik 
nog wel dat hij mij op de trap begroette met: “Hé, ben je d’r weer?” 
Niet dat hij zo onverschillig tegenover mij stond. Integendeel, Gerrit 
(hij was vier jaar ouder) en ik zijn, tot zijn overlijden in 2010, altijd de 
beste vrienden geweest. Zijn vak was patholoog-anatoom, maar de 
helft van zijn leven heeft hij orgel gespeeld en orgelmuziek 
gecomponeerd. Hij was een meesterlijk improvisator op het orgel. 
Toen hij vijftien jaar was speelde hij al in de kerkdiensten van de 
Bloemcamkerk in Wassenaar, waar hij een paar jaar later vaste 
organist werd. Ik zat als jochie van elf dan naast hem om te registreren 
(registers open en dicht doen in de juiste volgorde). Ook assisteerde ik 
hem vaak op mijn cello tijdens kerkdiensten en concerten. 
 

 
Gerrit (organist) en ik (cello) in kerk Leidschendam – Voorburg, 1994 



 
Terug naar Wassenaar. Dat mijn twee jongere broers, mijn zusje en 
tante Lies in Friesland zaten, wist ik niet, want brieven terug naar mij 
had ik nooit gekregen. Korte tijd na mijn aankomst in Wassenaar 
kwamen zij ook weer terug naar huis. 
 
 
HBS 
 
De oorlog was voorbij. Wij hadden het overleefd en twee weken daarna 
zat ik weer braaf in de schoolbanken van de Christelijke HBS in Den 
Haag. Dat was overigens geen succes. Toen ik de eerste dag daar in de 
tweede klas zat, werd mij door een leraar gevraagd of ik een broer was 
van Gerrit Wielenga in de vijfde. Toen ik dat bevestigde, zei de man 
met een vies gezicht:”Oh, jij komt dus ook uit Wassenaar?”  
Hij was één van de vele zogenaamde Christenen, die, nà de oorlog, 
politiek uiterst links waren. Zij behoorden tot de Anti-Revolutionaire 
Partij, de AR, die qua maatschappelijke standpunten, dicht bij de Partij 
van de Arbeid stond. Wassenaarders waren in hun ogen allemaal 
verwerpelijke kapitalisten. 
Vanaf de eerste dag voelde ik mij daarom absoluut niet thuis op die 
school. Mijn vader heeft na een jaar de verstandige beslissing 
genomen mij naar een particuliere HBS in Rotterdam te sturen, waar ik 
mij, te midden van de zonen en dochters van Rotterdamse 
zakenlieden, zeer op mijn gemak voelde. 
Ik heb daar een heel leuke tijd gehad en slaagde, samen met mijn 
vriend Maarten Hueck, na drie jaar als beste van de klas voor mijn 
eindexamen. Maarten en ik hadden precies hetzelfde aantal punten. 
Omdat, zoals ik al stelde, de sfeer op die school mij uitstekend beviel, 
vond ik het ook helemaal niet vervelend veel tijd te besteden aan mijn 
huiswerk.  
 
Mijn hoogste cijfer op mijn eindexamen was een negen en half. Voor 
Frans. Maar dat kwam omdat ik het laatste schooljaar regelmatig, met 
een woordenboek op schoot, lange liefdesbrieven schreef aan mijn 
Franse vriendin Micheline Vandamme in Parijs.  



Een donkerharige schoonheid, die ik de zomer daarvoor in Wassenaar, 
bij mijn nichtje Truus Schoep, had leren kennen. Ik weet nu, na 64 jaar, 
nog steeds haar adres: 13 Boulevard Malesherbes, Paris! 
  

 
Micheline Vandamme, 1949 

 
De hongertocht leek eeuwen geleden…….. 
 
Wassenaar 
November 2012 
 
 

 
Van L naar R. Staand: Jop, Wim, Deka, Truus, Cox, Gerard (met verlof uit Indië), met Agnes. 

Zittend: Vader W., Bob, Moeder W., 1952 



 
Van L naar R. Staand: Cox, Gerrit, Door, Deka, Joop, Swanny, Wim. 

Zittend: Nuus, Moeder W., Agnes, Vader W. Truus, Hans. 
Op grond: Bob. 1963 

 

 


