
‘Gouden tijden’ in huize ’t Simmelink
Inleiding
‘Gouden tijden’. Zo hebben wij, dat zijn mijn vader en moeder, mijn zusje Els
en broer Eduard en ikzelf de periode van maart 1947 tot en met april 1964 erva-
ren. Mijn vader werd op 7 maart 1947 geïnstalleerd als burgemeester van Eiber-
gen en dus verhuisde ons gezin vanuit Groesbeek naar huize ’t Simmelink in
Eibergen. Een hele omschakeling. Laat ik mij trouwens eerst even voorstellen.
Ik ben Ruud van Wensen, oudste zoon van burgemeester Van Wensen. Op
advies van mijn oude vriend James ter Braak ben ik lid geworden van de Histo-
rische Kring Eibergen. Het vele interessante materiaal over de geschiedenis van
Eibergen heeft op mij indruk gemaakt, maar het viel mij op dat er heel weinig
geschreven is over de periode van het burgemeesterschap van maar liefst zeven-
tien jaren van mijn vader. Bert van der Ziel wees mij toch nog op enkele bron-
nen, maar zei ook dat de redactie van Old Ni-js afhankelijk is van bijdragen van
derden. Hij nodigde –zo niet daagde- mij derhalve uit een bijdrage te schrijven
voor Old Ni-js over mijn vader. Ik heb die handschoen opgepakt en tot mijn ver-
bazing heb ik nog redelijk wat materiaal en foto’s gevonden. Hieronder volgt
mijn persoonlijke terugblik. Voor medewerking aan een meer diepgaand onder-
zoek naar de rol van mijn vader als burgemeester van Eibergen houd ik me des-
gewenst graag beschikbaar.1
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De installatie van mijn vader op 17 maart 1947. Van links naar rechts: mijn moeder,
wethouder J.H. Schäperclaus, mijn vader en gemeentesecretaris G. Hospers.
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De werkkamer van burgemeester Van Wensen aan de tuinzijde van ’t Simmelink.

De zitkamer van ’t Simmelink ademt de sfeer van de jaren vijftig van de vorige eeuw.



Zeventien gouden jaren op ‘t Simmelink
Terugdenkend aan die zeventien jaar komen er nogal wat nostalgische gevoelens
boven. Ik heb altijd verkondigd dat een mooiere jeugd dan wij in Eibergen en
vooral op ’t Simmelink hebben genoten, niet denkbaar is. Later ben ik dit wel
enigszins gaan relativeren toen ik zag wat voor een fantastische jeugd mijn
beide zonen ook in het Haagse, waar we het grootste deel van hun jeugd woon-
den, hebben gehad. Maar andere tijden en een andere omgeving zijn eigenlijk
onvergelijkbaar. Een greep uit wat qua nostalgie boven komt. Allereerst ’t Sim-
melink zelf. Een monumentaal pand met een mozaïek van kleine steentjes bij de
voordeur met in het midden een hartje. Datzelfde hartje zat in het grote aantal
donkergroene luiken. Bij binnenkomst was er een marmeren gang van maar
liefst zeventien meter en een breedte van ongeveer anderhalve meter. Mijn jon-
gere broer Eduard en ik vonden het heel spannend om met beide benen in die
gang naar boven te klimmen -in mijn herinnering wel vijf meter hoog- en
boven de voordeur dan onze gasten met onverwacht lawaai te ‘verrassen’.
Direct aan de rechterzijde was de werkkamer van mijn vader met pingpongtafel.
Mijn vader was niet echt sportief, maar wel een groot pingpongspeler met een
dodelijke smash en we hebben elkaar in veel wedstrijden te vuur en te zwaard
bestreden. Links was de slaapkamer van mijn ouders en ik had een opkamertje
aan het eind van de gang met een klein trapje naar boven met geweldig uitzicht
op onze prachtige, paleisachtige tuin. Het opschuifraam was heel handig voor
diep nachtelijke thuiskomsten. Aan het eind van de gang ging je rechtsaf naar de
keuken, het domein van Betsy en Cis, en rechtdoor kwam je in de eetkamer.
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De hele familie in de tuin van ’t Simmelink ter gelegenheid van mijn eerste heilige
communie in 1954.



Nooit te vergeten is het belletje van ivoor boven de eetkamertafel waarmee mijn
moeder Betsy of Cis in de keuken ‘alarmeerde’ voor soep of volgende gerech-
ten. Nu ik dit zo opschrijf, lijkt het bijna vooroorlogs. Jaarlijks werd op de keu-
kentafel een varken geslacht en hadden we weer voor ruim twee jaar balkenbrij
en zure zult. Wij jongens vonden dit natuurlijk ook spannend. De moestuin was
het domein van Eduard. Hier liep zijn bok Kuifje met de bokkenwagen en hij
organiseerde er met zijn boezemvriend Frits Roes -onze overbuurman op de
Simmelink-weg- circus Roewens. Een groot succes en altijd uitverkocht. Ook
was Eduard een van de topartiesten bij de Bloemensymfonie. Hij speelde samen
met Hans ten Cate de ezel. Eduard zat achterin en moest steeds een fles Ajax-
schuim leegspuiten; ook hier groot succes. Mijn successen lagen meer op spor-
tief gebied. Mijn moeder en ik zijn zeker drie jaar op rij kampioen mixed double
geweest van de Eibergse tennisclub HERMES, afkorting van de zeer toepasse-
lijke naam: Harmonie En Ritme Maken Edel Spel. Ik heb nog een krantenknip-
sel met het bericht, dat mijn moeder en ik het duo moeder Ter Braak en zoon
James in de finale verslaan met 6-1 en 6-3. Het was een van mijn meest aanspre-
kende overwinningen. Ook ben ik drie keer kampioen van Eibergen geweest.

Een absoluut hoogtepunt in mijn leven op ’t Simmelink was het bezoek van
prins Bernard op 10 juni 1948, toen ik als bijna vierjarige met mijn zusje Els de
prins een cadeautje mocht geven met de tekst ‘dit is voor de prinsesjes’.
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Bezoek van prins Bernhard aan Eibergen en aanbieding cadeau door kinderen van de
burgemeester op 10 juni 1948.



Afbraak van ’t Simmelink een ‘misdadig’ besluit
In het interessante artikel van Bert van der Ziel in het Old Ni-js nummer 68 van
maart 2011 over het wel en wee van de Mallumse molen, verwijst hij naar een
uitspraak van Hendrik Odink. Naar aanleiding van de sloop in 1917 van de olie-
molen bij Mallum heeft Odink het over een ‘misdadig’ besluit. Toen ik dit las
moest ik meteen denken aan de sloop van ‘t Simmelink en hoe wij, vooral mijn
broer Eduard en ik, de afbraak van ‘t Simmelink in 1964 hebben ervaren als een
aanslag op onze jeugdherinneringen. We hebben nog overwogen om een actie-
comité op te richten, maar te laat! Tot op de dag van vandaag betreuren wij dit
besluit van de Eibergse gemeenteraad zeer. We hebben helemaal niet begrepen
waarom een gemeenteraad zo snel na het aantreden van burgemeester Hermsen
als de opvolger van mijn vader, het besluit nam om dit historische pand te laten
slopen. Uit het artikel over Frans Hermsen (Old Ni-js nummer 58, februari
2007) heb ik begrepen dat Hermsens bijnaam ‘Frans de Sloper’ was. Onder zijn
leiding is in Eibergen rücksichtslos korte metten gemaakt met veel historisch
erfgoed. Erfgoed dat, denk ik, door mijn vader juist is gekoesterd. Iedere keer
als ik in Eibergen ben en langs de plek ga van ‘ons’ Simmelink doet mij dit pijn.
Ik denk er bijvoorbeeld ook aan, hoe de karakteristieke Hagen is verwoest en is
‘omgetoverd’ in een kale, moderne winkelbuurt. Zelf heb ik zes jaar van ’t Sim-
melink over de Hagen naar de Sint Jozefschool gelopen of gefietst en ik vond
dit altijd een mooie route. Als ik nu terugkom in Eibergen en er mijn auto par-

keer, dan denk ik met
weemoed terug aan die
mooie Hagen uit mijn
jeugd. Verzachtende om-
standigheid is wel, dat de
oude imposante beuk met
daarin gekerfd de nog
duidelijk te herkennen
initialen RvW en EvW
van mijzelf en mijn broer,
er nog staat bij het oude
hekwerk van toen. Ook
bleef het prieel gelukkig
gespaard voor de slopers-
hamer.

De sloop van ’t Simmelink is eens temeer onbegrijpelijk wanneer ik het artikel
lees van Hendrik Odink in de Tubantia van 12 april 1965 met als titel ‘Rond ’t
Simmelink speelde zich een groot deel van Eibergs geschiedenis af’. Bouwheer
was in 1833 A. Simons uit een oud Eibergs geslacht. Echter in het grote werk
over het geslacht Van Limburg Stirum van mr. Schilfgaarden wordt reeds
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’t Simmelink in volle glorie met de Vauxhall Wyvern van
de burgemeester.



gewaagd van ‘dat gudt Symmeldinckhoff in Eyberghen gelegen is’ en wel als
leen van Wisch.

Wie was mijn vader?
Mijn vader is op 18 april 1899 in Leiden geboren in een rooms-katholiek gezin
met negen kinderen. Hij was de op een na jongste. Zijn vader was oprichter en
direkteur van de Van Wensen Bank in de Breestraat 81 in Leiden. Daar was ook
het ouderlijk huis.

Mijn vader had vijf broers en drie zusters. Twee van hen zaten in het klooster:
een broer bij de Jezuïeten en een zuster bij de Franciscanessen. Ook mijn vader
was een gelovig man met grote interesse in filosofie en cultuur. Hij was een eru-
diete man met een groot gevoel voor humor. Beide karaktertrekken heb ik altijd
gewaardeerd en bewonderd. Thuis heb ik vele geschriften waarin hij schrijvers
als Goethe en Schiller parafraseert. Hij heeft dit vermoedelijk het meest meege-
kregen van zijn Duitse moeder, Paula Statz uit Aken. Een van de veel gebruikte
gezegdes was ‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister’. Hoewel ik mijn
oma Statz niet heb gekend komt zij op foto’s over als een warme en karaktervol-
le vrouw. De foto van het gezin Van Wensen-Statz maakt, denk ik, duidelijk dat
het gaat om een familie met enig aanzien in Leidse kringen. Mijn vader was
meester in het noteren was diepzinnige gezegdes. Zo heb ik een boekje van hem
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Mijn grootouders, Herman van Wensen en Paula Statz met hun kinderen in 1906.



waarin hij tot in detail het ouderlijk huis in Leiden beschrijft en zijn vader, moe-
der en al zijn broers en zusters in korte teksten scherp karakteriseert. Een twee-
tal filosofische overpeinzingen die hij heeft opgeschreven zijn: ‘Het komt er niet
op aan, hoe wij het hebben, maar hoe wij het opvatten’ en ‘Der Mensch wachst
mit seinem grosseren Zwecken’. Vanuit deze gedachtewereld was hij ervan
overtuigd dat hij alleen gelukkig zou kunnen worden in een functie waarbij hij
het gemeenschappelijk belang in overheidsdienst zou kunnen dienen. Om die
reden volgde hij niet het voorbeeld van oudere broers die studeerden of naar de
bankwereld gingen. Na het behalen van het gymnasiumdiploma maakte een
hoofdambtenaar in Nijmegen mijn vader warm voor de gemeenteadministratie.
Hij begon als volontair. Per jaar moest hij honderd gulden toe betalen. Zijn eer-
ste promotie was dat hij vanwege zijn prestaties die honderd gulden niet meer
hoefde te betalen. In 1922 werd hij eerste ambtenaar ter secretarie in Millingen
bij Nijmegen. Dat was in een tijd waarin iedereen raar opkeek als 's middags de
burgemeester op het gemeentehuis kwam. "De burgemeester is er. Zou er iets
aan de hand zijn?" In 1926 trad hij in dienst bij de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, eerst in Arnhem, later in Den Haag.
In 1940 trouwde hij met mijn moeder, Anna Christina Maria (Ans) Gilissen. Zij
kwam ook uit een bankiersgeslacht. Haar vader was directeur van de bank Gilis-
sen in Amsterdam en haar grootvader was Arnold Gilissen, die met zijn broer
Theodoor in 1881 de oprichters waren van deze bank. Hun huwelijksreis werd
ernstig verstoord door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en ze
moesten ter hoogte van het Belgische Bouillon terugkeren naar hun huis in
Groesbeek. Op 27 februari 1942 werd mijn zus Els geboren, ik op 15 juli 1944
en mijn broer Eduard op 9 oktober 1946.

Oorlogstijd
Toen de oorlog was uitgebroken werd mijn vader hoofd Personeel en Financiën
bij de gemeente Nijmegen. Omdat hij goed Duits sprak, zijn moeder was
immers een Duitse, wist hij lang de Duitsers te misleiden. Later kwam in Nijme-
gen een fanatieke NSB-burgemeester en was hij genoodzaakt onder te duiken.
Na de bevrijding vroegen ze hem voor het Militair Gezag. Hij kreeg een uni-
form aangemeten en werd gebombardeerd tot kapitein. Hij werd belast met de
'zuivering' van burgemeesters, politiemensen en andere overheidsdienaren in
Zuid-Holland en Zeeland. Na een jaar keerde hij terug in zijn oude functie in
Nijmegen tot zijn benoeming als burgemeester in Eibergen. Daar volgde hij
A.G. van Delen op die in 1946 in Gendringen burgemeester was geworden.

Mijn vader in de rol van burgemeester
Ik had het geluk in mijn huisarchief nog de handgeschreven tekst van de inaugu-
ratierede van mijn vader te vinden bij zijn start als burgemeester op 7 maart
1947 en ook een getypte versie van zijn afscheidsrede op 24 april 1964. Daar-
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naast heb ik een vrij groot aantal krantenartikelen gevonden van vooral de
beginperiode van zijn burgervaderschap. Als zoon heb ik geen goed beeld wat
precies de betekenis is geweest van mijn vader voor de gemeente Eibergen.
Daarvoor was ik nog te jong. Wel heb ik een redelijk beeld, dacht ik, van een
drietal zaken die mijns inziens voor een plattelandsgemeente als Eibergen van
belang zijn geweest.Veel belang hechtte mijn vader aan het bewaken van het
erfgoed van de gemeente en veel aandacht had hij voor het culturele leven van
Eibergen, de kerkdorpen en de buurtschappen. Denkend aan het erfgoed heeft
hij bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij het herstel van de Mallumse
molen en het behoud van het karakteristieke gemeentehuis. Een keer per jaar
gingen wij met de hele familie naar de volksfeesten in Beltrum en Eibergen.

Mijn vader opende traditioneel
het bal in de feestzaal of de
feesttent en ging pas naar huis
wanneer hij bijna alle dames -
meestal gezellige boerinnen-
had afgedanst. Hij kon goed
dansen; dat heb ik in ieder geval
van hem geërfd. Ook herinner
ik me de vele bezoeken met
mijn vader aan de concerten van
Excelsior en Euphonia en de
mandolineclub Tavenu. Ik vond
nog een krantenartikel van ons
bezoek aan het jubileumconcert
van Tavenu op 2 april 1948 in
zaal Kroneman onder leiding
van J.H. Odink. Ook was hij
actief bij het bevorderen van
schoolconcerten. Zo herinner ik
me dat de beroemde violist Her-
man Krebbers bij ons logeerde
op ‘t Simmelink omdat mijn
vader hem had gevraagd voor
het geven van concerten, maar
misschien was het ook wel zijn
vriend Nico Zeeman, die dit

regelde. Samen waren ze een goed team voor het bevorderen van het culturele
leven in Eibergen. Zeeman was ook de grote animator van de Bloemensymfo-
nie. Tien jaar lang waren ook de bezoeken van mijn vader aan Chrissemeuje, de
oudste inwoonster van Eibergen en later van Nederland hoogtepunten. Ze is 110
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De familie Van Wensen op een Perzisch tapijt op
een volksfeest in Beltrum. Op de achtergrond het
gebouw van het H. Gerardus Majella Gesticht.



jaar geworden. Met de hele familie gingen wij dan mee naar het erf van Chrisse-
meuje in de Holterhoek. Steeds had hij een bijzondere felicitatie bij zich van
Hare Majesteit. Iets dat ik nooit zal vergeten is dat Chrissemeuje de enveloppen
met inhoud van het merendeel van de gasten potsierlijk onder haar boerenrok
liet verdwijnen. Prachtig!

Mijn vader maakte altijd reclame voor Eibergen met de verwijzing dat er in
Nederland geen gemeente kon worden gevonden waar het leven zo goed en
gezond was als in Eibergen getuige het feit dat je daar 110 jaar kon worden.
Heel veel plezier beleefde mijn vader in zijn rol van ambtenaar van de burger-
lijke stand. Hij vond het geweldig om jonge, verliefde paren in de echt te ver-
binden en hij had er een speciaal genoegen in om net zolang door te delibereren
totdat de bruid een traantje moest laten. Eerder was hij niet tevreden.

Actieve rol in regionale samenwerking
Veruit de belangrijkste rol die mijn vader naar mijn idee voor de Eibergse
gemeenschap heeft vervuld, heeft te maken met zijn actieve rol in de regionale
samenwerking in Twente en Oost-Gelderland (TOG), maar vooral met de Duitse
buren in Rhein-Ems. Hij beschouwde dit naast het burgemeesterschap voor de
gemeente als zijn tweede hoofdtaak, getuige ook zijn woorden in zijn afscheids-
speech. Hij zag zichzelf meer als een regiobestuurder dan als een bestuurder van
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Mijn ouders met Chrissemeuje.



één gemeente. Hij kan, denk ik, samen met enkele andere Nederlanders gezien
worden als pionier in Nederland om voorzichtig maar standvastig te werken aan
een nieuwe samenwerking met de Duitsers. Hij deed dit onder meer met Alfred
Mozer die als de èchte pionier op dit gebied kan worden gezien. Van Mozer
staat in het Euregiokantoor in Glanerbrug nog een fraai en markant bronzen
borstbeeld, gemaakt door koningin Beatrix. Mijn vader was ook de juiste per-
soon op de juiste tijd en plaats vanwege zijn bijzondere Duitse affiniteit. Zoals
al gezegd, was zijn moeder Duitse en hield hij veel van Duitse schrijvers als
Goethe en Schiller. In vrijwel al zijn speeches werd het gedachtegoed van deze
schrijvers wel verwerkt. Zijn afscheidsspeech bevat helemaal aan het eind ech-
ter een Romeinse spreuk ‘Fortiter in re, sauviter in modo’, vrij vertaald: sterk en
vasthoudend in de zaak, maar mild en soepel in de wijze waarop ze gediend
wordt. En mijn vader vervolgde: “Met de vuist of schoen heb ik niet op tafel
geslagen. In de praktijk werkte ik liever met honing dan azijn”. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog was hij ruim twee jaar ondergedoken, omdat hij weiger-
de als ambtenaar in de gemeente Nijmegen zijn medewerking te geven aan de
Duitse bezetters. Dit alles maakte dat hij door zijn Duitse collega’s werd geac-
cepteerd als een bruggenbouwer. Hij had goede contacten met Oberkreisdirektor
Koch in Bocholt en met Staddirektor Fisher in Vreden. Op zijn afscheid getuig-
den beiden van deze vriendschap.
In dagblad Tubantia was de mooie
kop “Afscheid van een bezielend
en beminnelijk leider“. Van de
Bondsrepubliek Duitsland ontving
hij het Verdienstkreuz 1e klas.

'Afscheid nemen valt me zwaar'
Na zijn afscheid in Eibergen is
mijn vader op verzoek van de com-
missaris van de Koningin in Over-
ijssel waarnemend burgemeester
geweest van maar liefst drie
gemeenten tegelijkertijd te weten
Ambt Delden, Stad Delden en
Weerselo. Hij pendelde gedurende
drie jaar tussen de drie gemeente-
huizen. Ik denk een novum in bur-
gemeestersland in Nederland. Als
familie hebben we toen dus nog
drie installaties en idem afscheids-
recepties/defilés, meegemaakt.
Bij zijn afscheid van Weerselo op
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Staatsiefoto van de burgemeester (foto: col-
lectie H. Kruisselbrink).



29 augustus 1969 werd hij be-noemd tot officier in de orde van Oranje Nassau.
De journalist van de Twentsche Courant die hem enkele weken eerder had geïn-
terviewd stond 'Oog in oog met een vader van 2 x 3 kinderen'. "Ik heb gepro-
beerd meer dan drie maal eenderde burgemeester te zijn . . ", zei mijn vader. Hij
vond het moeilijk om afscheid te nemen en ambteloos burger te zijn. Mijn vader
overleed op 28 januari 1984 in Velp.

Van L.H.H.R. via L.H.R. naar L.H. van Wensen
L.H.H.R. staat voor Leonardus Hermanus Hubertus Rudolf van Wensen. Deze
vier voorletters van mijn vader vond ik altijd prachtig en mooier dan welke titel
dan ook. Toen onze oudste zoon Hubert geboren werd dachten we meteen aan
deze vier voornamen, maar we vonden het iets te overdreven om ze alle vier te
gebruiken en we leverden een H in en het werd Leonard Hubert Rudolf. Toen
Hubert zelf als eerste kind een zoon kreeg moest ik mijn verlies nemen en deze
stamhouder heet Lodewijk Hubert van Wensen. Het bijzondere is dat mijn vader
meestal alle brieven van de gemeente ondertekende met L.H. van Wensen. Thuis
heb ik nog twee gemeentestempels met de handtekening van mijn vader L.H.
van Wensen. Op Lodewijks achttiende verjaardag krijgt hij deze stempels als
bijzonder cadeau.

‘s-Gravenhage, december 2011 Ruud van Wensen

Auteur
Ruud van Wensen studeerde economie in Amsterdam. Na zijn doctoraal ging hij
in militaire dienst en aansluitend werkte hij van 1970 tot 1975 voor de NAVO op
de Nederlandse ambassade in Brussel. Daarna werkte hij bij het ministerie van
Economische Zaken in Den Haag en hij besloot zijn carrière bij het ministerie
van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Sinds drie jaar is hij
met pensioen.

Noot
1 De foto’s zijn afkomstig uit het archief van de familie Van Wensen.
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