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Dit is het verhaal van het begin tussen mijn 
vader, Jan (J.N.) Wesselingh en mijn 
moeder Mieke (W.M.J) Teepe in 1936. Ik 
heb hem in elkaar gezet voor de reunie van 
de Wesselingh’s in Echteld in juli 2007. De 
gegevens zijn uit het dagboek van Mieke en 
andere papieren die ik nog van mijn ouders 

heb, aangevuld met dingen die ik de loop 
van de tijd van anderen heb gehoord. Je 
moet er als lezer niet vanuitgaan dat die 
herinneringen helemaal kloppen! 
Trouwens, ik was er niet bij: ik werd pas 
een jaar later geboren. 
 

Reis naar China 

(1) Tempel in Peking; uit een reisfolder in Miekes dagboek 

door Hans (J.A.) Wesselingh, oudste zoon van Jan en Mieke Wesselingh 
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Dat begin was een reis naar China – niet 
iets waar wij ons tegenwoordig druk over 
maken. Echter, de wereld in 1936 zag er 
anders uit dan die van nu. Reizen deed je 
meest met de boot – of met de trein, zoals 
in dit verhaal. Vliegen was alleen voor de 
durfallen. Een reis duurde weken, soms 
langer. Het kolonialisme vierde hoogtij – 
het Britse wereldrijk omspande nog de 
wereld. Het waren ook angstige tijden: de 
Tweede Wereldoorlog kondigde zich aan; 
in Duitsland was Hitler met zijn Nazi’s aan 
de macht; in Rusland de meedogenloze 
communisten van Stalin. Japan was bezig 
zijn rijk uit te breiden, en had Mantsjoerije 
(Noord-China) ingenomen.  
 
China is lange tijd het grootste en mach-
tigste land van de wereld geweest. De 

laatste bloeiperiode van het Keizerrijk was 
in de 16e tot 18e eeuw, toen China een 
volkrijke en deels geïndustrialiseerde natie 
was, met een enorme organisatie, rijkdom 
en cultuur. In de 19e eeuw is het Keizerrijk 
vervallen, doordat China zich afsloot van de 
rest van de wereld. Het resultaat: hongers-
noden, epidemieën, vernedering door de 
kolonialen, en de ondergang van het 
Keizerrijk in het begin van de twintigste 
eeuw. In de periode die wij hier bespreken, 
was China midden in een burgeroorlog, met 
een zwakke centrale regering, opstandige 
en corrupte oorlogsheren in de provincie, en 
op de achtergrond de opkomst van de 
communistische partij. Het was geen land 
waar je graag heen ging – zoiets als 
Afghanistan of Nigeria nu. 
 

(2) Paspoort van Jan Wesselingh (~1960) 

De wereld van 1936 
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Jan is geboren in 1904 als het derde kind 
van een boerenechtpaar in Hazerswoude-
Groenendijk. Het plaatje toont zijn paspoort 
uit omstreeks 1960, toen hij ruim 50 jaar 
moet zijn geweest. Jan heeft als enige van 
de kinderen gestudeerd – aan de toenmalige 
Technische Hoogeschool Delft. Daar is hij 
(vermoedelijk in 1928) afgestudeerd in de 
Civiele Techniek (Weg- en Waterbouw-
kunde). Dat was net aan het begin van de 
Grote Depressie, waarin grote delen van de 
wereldeconomie bijna tot stilstand kwamen. 
Jan kon, ondanks zijn diploma, geen goed 
werk vinden.  
 
Echter, Jan is avontuurlijk en ook een 
beetje een lefgozer (al zou je dat niet aan 
zijn saaie foto aflezen). Via zijn afstudeer-
prof krijgt hij een aanbieding om voor de 
Nederlandsche Maatschappij voor Haven-

werken (NMH) in China te gaan werken, en 
dat doet hij dan (ik denk in 1932). De reis 
naar China (per boot) is een dure grap, en 
het duurt meer dan een maand. Daarom 
heeft Jan een contract voor vier jaar, 
waarna hij een terugtocht en drie maanden 
verlof krijgt. Jan vertrekt en werkt die vier 
jaar aan baggerwerk- en havenbouw-
contracten langs de Chinese kust.  
 
Een beetje idee van zijn werkomgeving 
krijg je van de foto van een van de NMH 
baggermolens, genomen in Hong Kong in 
1953. (Mijn vader was toen baas van de 
afdeling Verre Oosten van de NMH, de 
enige grote aannemer die het had 
aangedurfd om in Hong Kong te blijven na 
de communistische revolutie in China. Hij 
had toen ongeveer 2000 man personeel, 
meest ‘koelies’. Verder inzicht in zijn leven 

(3) De baggermolen Portugal (1953) 

Hoofdpersoon 1: Jan Wesselingh 
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geven zijn paspoorten, met visa’s voor 
Hong Kong, Singapoer, Australië, de 
Filipijnen, Birma, Thailand, Ierland, 
Turkije, Nieuw Zeeland, India en China. 
Hij was voortdurend op reis voor nieuwe 
contracten.) 

Zoals gezegd: in 1936 kan Jan naar 
Nederland terugkeren, voor drie maanden. 
Hij is 32 jaar oud, en dit is waarschijnlijk 
zijn laatste kans zijn om ‘regulier’ een 
vrouw te vinden (!). 

(4) Reisstempels in Jan’s paspoort 

(5) Eerste zin van het dagboek van Mieke (1936) 
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Mieke is de dochter van een tamelijk 
welgestelde middenstander in Den Haag. 
Een klein meisje dat er niet onaardig uitziet. 
Haar vader is een kleine, nogal auto-
cratische man, die zijn gezin er behoorlijk 
onder heeft. De familie heeft altijd in Den 
Haag en Rijswijk gewoond, maar heeft 
genoeg geld om weleens naar het buiten-
land te gaan. Mieke heeft vrij veel in 
Duitsland gereisd, waar ze ook familie 
heeft. Mieke is onderwijzeres, maar woont 
nog gewoon thuis. Bij het begin van dit 
verhaal is ze 23 jaar. Ook van haar zie je 
een paspoort van omstreeks 1960.  

Mieke heeft vrij lang een dagboek bij-
gehouden. Weliswaar niet heel regelmatig: 
sommige zaken zijn pas maanden nadat ze 
gebeurd waren gerapporteerd, maar toch. 
Die dagboeken zijn geschreven met de 
hanepoot van een linkshandige die 
gedwongen is om rechtshandig te schrijven 
(zo ging dat in die tijd). De openingszin is 
nog wel te lezen, maar verderop is het soms 
heel lastig. Trudi Wesselingh heeft alles 
uitgetypt, geholpen door mij en anderen om 
onleesbare namen van mensen en plaatsen 
te reconstrueren. 

(6) Paspoort van Mieke Teepe (~ 1960) 

Hoofdpersoon 2: Mieke Teepe 
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Jan komt in april ’36 terug in Nederland. 
Kapelaan Verkleij, een neef, werkt in de 
parochie van Sint Bonifatius in Rijswijk. 
Hij regelt dat Jan aan Mieke wordt 
voorgesteld op een parochiefeest in de ‘Pax 
Intrantibus’. Mieke vind het wel interessant, 
die verhalen uit China, maar daar blijft het 
bij. Het is zeker geen liefde op het eerste 
gezicht. Jan doet niettemin zijn best, en 
verschijnt met een auto (heel wat in die 
tijd!) bij Mieke thuis. En dan gebeurt het. 
Miekes vader roept zijn dochter op het 
matje en vertelt onomwonden dat hij er 
niets van wil hebben. ‘Die rare snoeshaan 
uit China.’ Je hoeft geen groot psycholoog 
te zijn om te begrijpen wat er dan gebeurt 
met een enigszins eigengereide dochter… 

Twee maanden later is het min-of-meer aan, 
maar Mieke heeft nog steeds twijfels, 
temeer daar vader haar duidelijk maakt hoe 
ongewis het in China is. Jan moet eigenlijk 
terug, maar hij weet er drie maanden bij te 
sprokkelen met een klusje voor de NMH in 
Ierland, waar hij een alcoholfabriek neerzet. 
Jan zit dan wel niet in China, maar Ierland 
is ook niet naast de deur. 
 
In de familie Teepe is het chaos. Mieke wil 
naar Ierland, maar haar vader wil daar niets 
van weten – en in die tijd was vader nog 
steeds de baas. Gelukkig krijgt Mieke steun 
van andere familieleden. ‘Tante Anna’, de 
oudste zus van haar vader, en een van de 
mensen waar hij bang van is (!) zegt dat je 
trouwen niet moet overwegen als je mekaar 
niet goed kent, en dat Mieke een beetje de 
kans moet krijgen. Heerom Frans, een 
aardige, wijze en bedachtzame Franciskaner 
missionaris is toevallig ook in het land, en 
die zegt tegen vader dat hij zijn dochter 
toch moet vertrouwen. Schoorvoetend gaat 
vader akkoord. 

(7) Trouwen op 12 oktober 1936 

Moeizame romance 
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De reis naar Ierland is avontuurlijk. Mieke 
moet in haar eentje Jan achterna. Het begint 
in een tweemotorig propellor-vliegtuig met 
twee passagiers naar Doncaster in 
Engeland. Dan met de trein naar Liverpool, 
en met de veerboot over naar Dublin. In 
Dublin haalt Jan haar van de boot, en dan 
zullen ze twee weken door Ierland rijden. 
Alles in het nette – apart slapen! Het gaat 
niet allemaal van een leien dakje. Zo 
hebben ze onderweg nog een flinke 
aanrijding en er zijn meer problemen. 

(Ierland was toen nog een heel arm land, 
met nauwelijks enig autoverkeer.) Maar die 
avonturen scheppen toch een band.  
 
Als ze allebei terug zijn in Nederland is het 
besluit gevallen. Zij rijden de familie af om 
het iedereen te vertellen. Zo lees ik dat ze 
op 22 september ’36 logeren bij Bernard in 
Echteld… Op 12 oktober trouwen ze in de 
Sint Bonifatiuskerk, en nog diezelfde 
middag zijn zij met een vliegtuig onderweg 
naar Berlijn, waar zij een paar dagen zullen 
blijven. 

Ierland, september ‘36 

Berlijn - Moskou - Siberië - China 

(8) De reis 

 
Van Berlijn naar Moskou is het met de trein 
twee dagen. In Moskou valt het de twee 
pasgetrouwden op hoe goor en onverzorgd 
alles is, met uitzondering van de metro. 

(Dat was niet anders toen ik daar in ’92 met 
studenten was…) Ze bezoeken (moeten 
bezoeken?) een productiefabriek die laat 
zien hoe geweldig de communistische 
productie-methode werkt. Dan de trein in: 
de beroemde Trans-Siberië expresse.  
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De vele duizenden kilometers duren lang – 
elf dagen – en in het begin is saai, met 
alleen bossen. Maar naar het oosten begint 
het te sneeuwen en wordt het land mooi. De 
trein stopt urenlang in vreemde plaatsen, en 
vooral de tocht langs het Baikalmeer is 
schitterend. Dit meer is vijftig kilometer 
breed en zeshonderd kilometer lang, en het 
ligt tussen hoge bergen. De trein rijdt hoog 
boven de oevers van het meer. Wel is het 
een beetje eng dat je de restanten van 
treinen ver onder je kunt zien liggen: 
voorgangers die naar beneden toe zijn 
gelazerd en nooit opgeruimd. De trein 
wordt niet door bandieten overvallen, al 
zijn er geruchten dat dat weleens gebeurt…  
 
Na acht dagen puffen ze Mantsjoerije 

binnen – het noorden van China, dat toen 
een Japanse vazalstaat was. Het verschil 
met de Sovjet Unie kon haast niet groter 
zijn: alles is hier netjes, strak en mili-
taristisch. Ze blijven een of meer nachten 
over in zowel Moekden als Harbin (die nu 
anders heten) en reizen dan door naar het 
echte China – naar Peking (nu Beijing).  
 
Peking was volgens het dagboek van Mieke 
een van de mooiste steden die ze kende. (Ik 
ben bang dat de huidige stad er nauwelijks 
meer op lijkt). Het had weinig hoogbouw, 
en een hele aparte architectuur. In het 
plaatje zie een stuk van de kaart van de 
keizerlijke stad uit een toeristenfolder dat in 
het dagboek van Mieke zat. De 
buitenlanders vormen een eigen 
gemeenschap die voortdurend wisselt. 

(9) Kaart van Peking in 1936 
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Nieuwkomers zijn welkom en worden 
gelijk binnengehaald – dat was overal zo in 
het China van toen.  
 
Na een paar dagen met de trein door naar 
Sjanghai, de grote havenstad. Arm en 
vies… Ook daar worden ze binnen-

gehaald… Dan met de boot naar Hong 
Kong, vijftien honderd kilometer 
zuidelijker. Hong Kong – toen een Engelse 
kolonie – is een cosmopolitische en vrij 
goed geregelde stad. Daar zijn zeer veel 
buitenlanders, alles is er te krijgen en er is 
veel te doen. Een enorme tegenstelling met 

(10) Het werk in Whampoa in 1936 

Einde van de reis 
de verpauperde Chinese steden van toen. 
Het laatste stuk van de reis – naar Canton 
(nu Guangzhou) – is maar twee honderd 
kilometer. Helaas is er een wereld van 
verschil: ook Canton is arm, vies, en niet 
ongevaarlijk. Mijn vader Jan is er 
projectleider bij de aanleg van een 
marinehaven ten zuidoosten van de stad in 
Whampoa. Dat is nu zoiets als de 
Rijnmond, maar van de foto van het werk 
die in onze slaapkamer hangt kun je zien 
hoe landelijk het toen nog was. Je kunt ook 
begrijpen waarom Mieke het daar eenzaam 
had, en heel snel Cantonees heeft moeten 

leren!  
Over het vervolg zal ik niet veel vertellen. 
Ik ben een jaar later in Canton geboren, en 
nog een jaar later zijn wij tussen 
bombardementen die de Jappen uitvoerden 
gevlucht op een Engelse kannoneerboot. 
Angstige tijden! Misschien vertel ik nog 
weleens wat ik daarvan te weten ben 
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gekomen. 
Nog één plaatje: een foto van acht beeldjes 
uit die tijd, die in mijn boekenkast staan. 
Men heeft mij verteld dat ze zeven wijzen 
en een vrouw voorstellen, maar het verhaal 

eromheen ken ik niet. De beeldjes zouden 
aan mijn moeder gegeven zijn door Ah-Lin, 
onze huishoudster in Whampoa (en later in 
Hong Kong) ter gelegenheid van mijn 
geboorte. Als iemand er meer van weet 

(11) Beeldjes van zeven wijzen en een vrouw (1937?) 


