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jaren vr.1ftig was met vakantie gaan een

srote luxe. Ook in ons gezin. Je moest je maar
zien te vermaken, brlvoorbeeld op straat of met

woonde in een herenboerderrl de later bekend
geworden Nederlandse artiest Rudie Carell. Op
deze boerderij mochten we 0.a. paardnlden'

je broers of de buurkinderen. Ik was echter een

Op de scooter

uitzondering. Ik kon naar Denemarken.
Dat begon

in 1945. In november van

dat jaar

Na zeven maanden gingen

wr.1 de eerste

keer

ik

rverd ik als kind van tien uitgezonden naar

weer naar huis. Weer thuis in Rotterdam deed

pleegouders in Denemarken en met mij nog

alleriei karweitles om geld voor de volgende reis

zo'n 15000 kinderen De rit naar Denenlarken,

naar Denemarken te kunnen betalen. Ik werkte

door het door de oorlog geschonden Durtsiand.

b4 de bakker, de melkboer en de bloemenwin-

was een hele belevenis. Tri'ee dagen duurde de

kel. Mrln Deense pleegouders betaalden de

bestemming alt4d Denemarken. Ik ging werken

reis met de autobus. Er u'erd overnacht aan de

terugreis.

en kocht van

Deense grens in een opvanekamp. Vanaf deze

In

ik voor het eerst alleen met de trein
als jongetle van elfjaar. Deze reis duurde 24 uut

verloofde (nu m4n vrouw) was het een vetmoei-

met de nodige pascontroles door douane en de

ende en lange reis. Later met de auto was het

li1ein dorp op Jutland) u'oonde

Amerikanen. Ook moest ik overstappen in Ham-

comfortabeler en sneller. Vaak gingen wij naar

l,::1....,i.:.. \Ír:n r erblijf

burg (twee uur wachten).MUn ouders wisten

het door mrln pleegouders gekochte zomerhuis

echter niet dat er een visum nodig was om door

aan de Kieine Belt. Ook gingen wr1 met de

het bezette Duitsland te reizen. Een visum had

auto en onze cuavan naar andere plaatsen op

ik dus niet, ook sprak ik geen Engels. Dankztl

campings in Denemarken.

de or,enedingskacht van twee Engels sprekende

Mijn pleegouders zijn overleden, maar nog regelmatig bezoeken wij hun kinderen en verdere

grens u'erden u 4 per trein naar de plaats van
bestemmrns gebracht.
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oorlog honger hadden geleden.
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en naat school gingen.
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Vamdrup waren nog drie Nederlandse lonsens.

Ik u.oonde bij de huisarts, een ander bry de manufactuuruinkelier en trvee bij de $ationschef.
In Bastrup. een dorp twee kilometer verderop,

1946 ging

\ederlanders mocht ik toch dooneizen. Mijn
pleeeouders moesten wel voor de terugreis voor

in

1956 rvas

In 1960 op

de scooter samen met

mijn

familie.
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een nieun- r'tsum zorgen.
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scooter.

mijn gespaarde geld een Lambretta

mijn vakantie-
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terecht. Ook kreeg ik
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r ieLde klas

zaks:.,i Ik besloot

dit geld gedeeltehlk te sp3r.n \ rrof
fiets. Toen niet
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ik

etende of

eelr

croit nog
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terug zou komen. !Ír.1n pleegouders zrln
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zakgeld door bh.lven sparen. Toen ik na

l{et

ongeveer zes maanden terugkwam, stond
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tot mijn

artikel over

-erote

bhldsclrap mijn nieuwe

fiets klaar. De eerste keer ben ik zeven
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i3r! :.lrr Denentarken. Alleen ben ik
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Amper thuis ontving ik een brief met

oud-wezen n

het verzoek om weer te komen, mijn

MoordLechts

thuisreis werd dan door mijn Deense
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pleegouders betaald. Ín hetzelfde ilor:'.
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Hier kleeg ik

hierover een

:rkonen in Denemarken' van mevrouw

\in Es-Treftirs.

Moorr

op. Mryn dan

maanden bg hen geleest.

Deze brief is een reactie op de bnef
'

- De nichten'

trein naar

een l0ngelt:

n.r,,nr ',i rs Rudi Kesselaar (de later
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zien! Er werr

Utreclit Dit gebeurde vanaf Station

hekenJe Rudr

Ronerdam-\laas In die t4d ging de

u'aar hij lo,:eer..le . lieh ik nret mrln pleeg-
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trein nog niet r anaf Station Blaak.

broer veel plezier gehad. \'e1e malen

Moordrechts

gingen met een grote groep kinderen

heb ik mrln fantastische pleegouders

de lvezen: Je

in Rode Kruis-bussen en veftrokken

bezocht. In die

vanuit Utrecht. De reis ging door het

ongeveer I 5.000 Nederlandse kinderen

waar het boe

door de oorlog verwoeste Duitsland naar

uitgezonden naar Denemarken. Ik moet

Lr.lnbaan

Denemarken. Net over de gens in Dene-

mevrouw Van Es-Treffers gelqk geven:

in Nieuwerk,

zonder deze verschrikkeh1ke oorlog had

boekhandel I

Froslevlejren, een ex-concentratiekamp.

ik dit niet meegemaakt. Kerst 2011

Rotterdamse

Momenteel is het een museum, waar

mijn vrouw

zelfs zo'n Rode Kruis-bus nog te bezich-

pleegbroer in Kopenhagen.
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die stopte in de plaats Kolding. Hier
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Elly van Gel

werd ik opgehaald door een lieve dame,
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na de oorlog zijn er
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naar mijn pleegzus en
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tigen is, Verder gingen wij met de trein,

