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Interview met Hennie en Hermien Wesselink

Hennie Wesselink overleed op 21 no-
vember 2014 en werd op 27 november 
begraven op het kerkhof te Zelhem, bij 
zijn vrouw Hermien. 
Ik beschouw het als een eer dat de His-
torische Kring Eibergen mij gevraagd 
heeft een interview uit 2004 beschik-
baar te stellen voor Old Ni-js. De tekst 
is destijds door Hennie en Hermien 
nagekeken en goedgekeurd.

Hennie Wesselink heb ik in 1956 leren kennen. Hij moest na een medische behan-
deling een nacht overblijven in het Eibergse ziekenhuis aan de Hagemanstraat en 
ik lag enkele bedden verderop, net overgeplaatst van een intieme tweepersoonska-
mer naar de grote mannenzaal, waar ik ‘herstellende’ was. Ik mocht het bed niet 
uit, maar hij kwam naar me toe en wij hadden ons eerste gesprekje. 
Een jaar later zag ik hem als leraar op de christelijke ulo-school. Ik weet nog goed 
hoe hij de klas binnenkwam; hij stelde zich voor en maakte een kennismakings-
rondje met de leerlingen en hij zei tegen mij: ‘Daar zien we elkaar weer eens!’ 
Het contact is gebleven. Vooral in mijn adolescententijd heb ik vaak met hem 
gesproken, of beter gezegd ‘gediscussieerd’. We hielden er beiden blijkbaar van.
Als ik Hennie en Hermien na vele jaren weer op zoek, herinneren we de gesprek-
ken die we eertijds hadden. Onmiddellijk is er die vertrouwdheid waarin we alles 
tegen elkaar kunnen zeggen. We konden in die gesprekken alles overhoop halen 
– en Hermien deed soms driftig mee. Er bleek in de loop van de tijd wat dat be-
treft niets veranderd te zijn, hoewel we onze hand niet meer in het vuur durfden 
te steken voor wat we ooit beweerden. Het waren goede, inspirerende uren. Het 
interview is daarvan een voortvloeisel. Voor mij hebben Hennie en Hermien veel 
betekend. 

Bevrijdingsfeest 1945
Hennie: ‘Zondag 26 augustus 1945, Zelhem had bevrijdingsfeest gevierd. Dat 
werd het begin van onze verkering. We kenden elkaar van kinds af aan, onze 
ouders waren goede bekenden van elkaar, al waren ze net geen buren. Ik liep die 
dagen na de feestelijkheden wat verloren in het dorp rond. Twee jongens uit de 
vriendenkring waren vlak voor de bevrijding bij het bombardement van het dorp 
omgekomen. Op die zondagavond kwamen Hermien en ik elkaar tegen op straat 
voor haar huis, waar ze met haar moeder en haar negen jaar jongere zusje woonde. 
Hun vader was in 1941 aan kanker overleden. We hebben toen lang met elkaar 
gepraat. Ik was die dag jarig, ik werd 21jaar, Hermien 18. Het gesprek van die 
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zondagavond was het begin van onze verkering. Vijf jaar later trouwden we.
In 1943 had ik het HBS-B diploma behaald. Ik had twee jaar ondergedoken ge-
zeten, wachtend op het einde van de oorlog. Het hoofd van de lagere landbouw-
school, die mij had geholpen om op de HBS een klas over te slaan, adviseerde me 
de nieuwe WIKA-opleiding in Driebergen te doen (WIKA = Werkers in Kerke-
lijke Arbeid, het moest een nieuwe vorm van hulpprediker naast de predikanten 
worden, maar de opleiding mislukte al gauw).’
Hermien: ‘Mijn vader had een klompenfabriek en opgegroeid in de dertiger jaren 
wist ik uit eigen ervaring wat het betekende om geen vast inkomen te hebben. 
Een baan met een vast inkomen leek me beter. Ik zag die WIKA-opleiding niet 
zo zitten. Een ander bevriend schoolhoofd adviseerde Hennie om onderwijzer te 
worden. Dat leek me beter. Ik heb hem dan ook ruim een jaar financieel gesteund. 
Hij werd per gratie als ‘bijzitter’ een klas te hoog ingeschaald op de Groen van 
Prinstererkweekschool in Doetinchem en moest daarom staatsexamen doen. Hij 
slaagde zonder problemen in 1947.
Wat mijzelf betreft, ik had een opleiding voor kostuumnaaister gevolgd en pro-
beerde tot ons trouwen daarmee in mijn onderhoud te voorzien. Het kostte lange 
dagen werken voor weinig loon en verder was het in die tijd gewoon dat de vrouw 
het huishouden deed. Ik wilde minimaal vijf kinderen, uiteindelijk zijn er dat vier 
geworden, toch ook een mooi getal. Later zijn we met honden begonnen.’
Hennie: ‘Je maakt nu wel een heel grote stap. Dat was in 1959.’
Hermien: ‘Eerst hadden we een collie, maar die werd na een jaar of negen blind 
en agressief op kinderen. We moesten hem aan de ketting leggen. Dat was voor 
het dier geen leven meer en uiteindelijk hebben we hem laten inslapen. Daarna 
zijn we met cockerspaniels begonnen. Eerst één, maar toen één van de kinderen 
er een tweede bij wilde hebben, zei ik: “Een tweede kan er ook nog wel bij”, dat 
was in 1977.’
Hennie: ‘Ik kom uit een eenvoudig gezin met drie kinderen. Mijn vader was post-
bode, mijn moeder had van haar twaalfde tot haar huwelijk gediend bij boeren in 
Zelhem, Slangenburg en Varsseveld, ze was toen 27 jaar. In 1921 lieten ze een 
eigen huis bouwen in Zelhem. Het is inmiddels door dorpsuitbreiding gesloopt. 
Voor mijn oudste broer, die er 70 jaar gewoond had, was het een emotionele be-
slissing.’
 
Onderwijzer in Halle Heide
‘Het werd dus niet de WIKA-opleiding, maar onderwijzer via het staatsexamen. 
In 1947 werd ik als onderwijzer aangesteld aan de Heideschool in Halle Heide, 
een afgelegen vlek in een ontginningsgebied. De kunstmest maakte het mogelijk 
om aan landbouw te doen, maar een vetpot was het niet, kleine boeren moesten 
vechten voor hun bestaan. Het was vlak na de oorlog, de school waar ik kwam te 
werken, was verouderd en totaal berooid; er waren weliswaar toiletten, maar er 
was geen waterleiding, de boeren kwamen van tijd tot tijd de beerputten ledigen. 
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Bij de achterdeur stond een waterpomp met een kroes, waar iedereen vrijelijk uit 
dronk en de oorzaak was van de krentenbaarden bij de leerlingen. Erg veel kennis 
van hygiëne was er niet. De schoolbanken waren kaal door slijtage. Het vooroor-
logse lesmateriaal was beduimeld, vol met vlekken en ezelsoren, volstrekt ach-
terhaald en niet bruikbaar meer. De kachel brandde bij verordening slechts in de 
winter, zodat je in het voor- en najaar soms vernikkelde van de kou. Ik heb toen op 
een koude lentedag de klompen, die door de tijd in het klompenrek overgebleven 
waren, tot groot genoegen van de kinderen opgestookt.
Een opmerking terzijde: De kinderen kwamen op klompen naar school, ontdeden 
zich bij het ingaan van de klas van hun buitenklompen om die in te wisselen voor 
binnenklompen. Na afloop van de les vergaten ze soms hun buitenklompen aan te 
doen. Zo hadden we door de loop van de tijd een hele verzameling van klompen 
die waren blijven staan. Ze groeiden er ook uit.
Enkele jaren geleden ben ik nog eens terug geweest om te zien hoe het nu was. Het 
was tussen de middag dat ik de school inliep. In de klas waar ik les had gegeven, 
zat een onderwijzeres te corrigeren. Ik stelde me voor. Eén van de eerste vragen 
die ze me stelde was of je in die tijd de leerlingen mocht slaan.
Waar haalt men toch de flauwekul vandaan dat er vroeger op scholen maar wat op 
los werd geslagen? Ik zie nog die jongen met wel drie borstrokken voor me. Zijn 
moeder was bang dat hij anders kou zou vatten. Zijn werk zag er niet uit. Hoe hij 
ook zijn best deed, het lukte niet met die kleine, klamme, altijd wat vuile handjes 
van hem, maar als hij dan toch een ‘plaatje’ van me kreeg, begonnen zijn ogen te 
glimmen. Dat is toch het mooiste wat een onderwijzer kan meemaken!

Klassefoto van de lagere school circa 1950, met rechts meester Hennie Wesselink.
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Met straffen bereik je vaak niets. Het gaat erom leerlingen te stimuleren en zelf-
vertrouwen te geven. Dat besef is later pas echt goed tot me doorgedrongen.
Niet iedereen is die mening toegedaan, dat weet ik. Toen ik als leraar van ‘de 
school voor christelijk ulo’ – ja, zo heette dat – in Eibergen was, vond de directeur 
dat ik wat strenger moest optreden. Hij zei: “Eerst moeten ze je vrezen, het lief-
hebben komt later wel.” 
Mijn ervaring is dat belonen bijdraagt tot een positieve instelling zowel bij kinde-
ren als volwassenen. Belonen motiveert, straffen juist niet.
In een jubileumuitgave van de Heideschool heb ik over die tijd in Halle Heide 
verteld. We hebben de school als het ware stapje voor stapje opnieuw opgebouwd 
en die zeven jaar dat ik daar les heb gegeven, zijn goede jaren geweest.’

Naar Eibergen
‘In 1954 werd ik leraar wis- en natuurkunde aan de Koningin Wilhelminaschool in 
Eibergen, een ulo-school (ULO- Uitgebreid Lager Onderwijs). De school was in 
1948 gesticht, het jaar dat Koningin Wilhelmina ten gunste van Koningin Juliana 
terugtrad. Hoewel er bij de stichting enige aarzelingen waren over het bestaans-
recht van de school gezien het mogelijk geringe aantal leerlingen dat de school 
zou bezoeken, groeide de school als kool. 
Het lerarencorps bestond bij mijn komst uit de directeur en vier leraren, maar het 
team werd elk jaar door de toename van het aantal leerlingen uitgebreid. Er was 
een houten gebouw aan de huidige Blomsgaardenweg gebouwd, met vier klassen, 
maar we zijn al gauw begonnen ook op andere locaties les gegeven. Dat zou tot 
1959 duren, toen we een geheel nieuw gebouw betrokken aan de Rekkenseweg.
Wat ik me uit die tijd nog heel goed herinner, waren de schoolavonden, jaar-

1959, een nieuw gebouw aan de Rekkenseweg.
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lijkse evenementen, waar door 
de leerlingen toneel werd ge-
speeld, muziek werd gemaakt 
en gezongen. De grootste zaal 
van het dorp werd afgehuurd 
en zat vol met leerlingen en ou-
ders. Ik had al wel eens wat aan 
toneel gedaan en werd al snel 
ingeschakeld bij de organisatie 
van de avonden. Ik hielp leer-
lingen bij het instuderen van 
liedjes. Ik liet ze ‘Peter’ van 
Sweet Sixteen zingen, een top-
hit in die dagen en liedjes van 
Ria Valk. 

De journalist van de plaatselijke krant, tevens bestuurslid van de school, schreef: 
“De liedkeuze was niet geheel mijn smaak, maar de kinderen waren enthousi-
ast.” Vele jaren later las ik in de krant dat één van mijn oud-leerlingen als zange-
res optrad. “En waar was haar zangcarrière begonnen?”, werd gevraagd. “Op de 
schoolavond waar zij solo mocht zingen”. Ze herinnerde zich nog het lied, dat ze 
toen zong. Zingen werd in die dagen en wordt ook nu nog maar al te vaak, onbe-
langrijk gevonden. Het is geen examenvak en telt dus niet mee. Maar, zo kun je je 
afvragen, waar gaat het in het onderwijs om? Wat beklijft er? Een oud-leerling zei 
eens tegen me: “De ulo kon ik niet aan, maar aan de ademhalingsoefening bij het 
zangonderwijs heb ik veel gehad.”

 Directeur
‘In 1970 ben ik directeur van dezelfde school geworden. De mammoetwet was 
aangenomen en de ulo moest omgebouwd worden tot mavo. De oude directeur 
had er niet meer zo’n zin in en bleef van de ene op de andere dag weg. Ik moest 
de leiding maar overnemen, vond hij. Enkele maanden later werd ik in die functie 
officieel door het bestuur benoemd.
De overdracht bestond slechts uit het beheer van een map met wat papieren. Dat 
was alles. Het bestuur was eraan gewend dat mijn voorganger zo’n beetje alle 
bestuurszaken regelde en slechts met de secretaris en penningmeester voorbe-
reidde. Hij werd in het bestuur beschouwd als de onderwijsdeskundige. De andere 
bestuursleden aanvaardden die situatie. Ze hadden van het mulo-onderwijs geen 
verstand.
Bovendien was de school een streekschool. Ik had jarenlang dat van nabij mee-
gemaakt en deed, toen ik directeur werd, hetzelfde. Er kwamen echter zoveel on-
derwijsveranderingen, dat voor een bestuur van amateurs zoals de schoolbesturen 
destijds waren, het niet meer te overzien was. Wel had ik praktisch elke week 

Het lerarencorps van de ULO rond 1960.
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