Visites rijden op de motor.
Dokter Wensink: een man van weinig woorden, maar veel daden.
Dokter Wensink komt in 1930 als geroepen naar Scherpenzeel. In zeker opzicht is dat jaar een
bijzonder jaar in de Scherpenzeelse geschiedenis. Drie notabelen van ons dorp leggen hun functie
neer.
Burgemeester Anton Royaards moet om
gezondheidsredenen zijn ambt beëindigen. Het hoofd van
de openbare lagere school, meester Hefting, vertrekt naar
Amersfoort en huisarts De Lange moet ook vanwege zijn
gezondheid stoppen met zijn werk. De laatste vacature
wordt als eerste weer ingevuld en wel door dokter
Hendrikus Gerhardus Johannes Wensink. Hij is op 13 juli
1899 geboren in Lintelo in de gemeente Aalten. In
Doetinchem behaalt Wensink een gymnasium diploma.
Zijn opleiding als arts volgt hij daarna in Utrecht. Hier
ontmoet Henk Wensink zijn latere echtgenote. In 1928
trouwt Henk met verpleegster Albertha Woestenenk uit
Markelo. Als dienstplichtig militair is de dokter ook arts in
het leger, in Amersfoort. Het jonge echtpaar vestigt zich in
deze plaats en hier wordt zoon Hans geboren. Per 10
oktober 1930 begint Wensink zijn huisartsenpraktijk aan
de Dorpsstraat waar ook de praktijk van dokter De Lange
en daarvoor van dokter Boekhout was gevestigd. Bij de
oorlogshandelingen in mei 1940 is het huis zwaar
beschadigd: twee granaten zijn in het linker voorgedeelte
van het huis ingeslagen en ontploft; een derde granaat is
niet tot ontploffing gekomen. In de tuin zijn zeven granaten terecht gekomen, die grote trechters
hebben gemaakt. Dokter Wensink heeft het pand in 1941 gekocht en met eigen middelen weer
opgebouwd. Na enig oplappen is het huis weer redelijk bewoonbaar. Slechts enkele muren zijn
blijven staan. Het huis krijgt in 1994 de naam ‘Huys der Heelmeesters’.
Motor
In het gezin worden naast zoon
Hans drie dochters geboren:
Betty, Anne en Wikke. Geen van
hen is in Scherpenzeel blijven
wonen. Dokter Wensink rijdt
visites op zijn motor. Hij is een
fervent motorliefhebber en
tijdens de jaarlijkse TT in Assen
volgt hij de races op de radio.
Maar ook de natuur trekt zijn
belangstelling, terwijl hij achter
zijn huis vaak in de tuin aan ’t
werk is. Dokter Wensink is de
drijvende kracht achter het
consultatiebureau dat al in de
oorlogsjaren in de Wilhelmina
Ziekenverpleging wordt

geopend. Daar ontvangt hij moeders met zuigelingen om de ontwikkeling van de baby’s goed in de
gaten te houden. Beurtelings bemannen dokter Wensink en zijn collega huisarts Renken dit bureau.
Een telefoonaansluiting is in die tijd slechts weggelegd voor een klein deel van de bevolking. Een
afspraak maken voor een bezoek aan de dokter gebeurt meestal gewoon door aan te bellen bij de
praktijk. Als de dokter de wijk in gaat voor het afleggen van visites, volgt Wensink een vaste route. Zo
is hij snel te vinden wanneer er een spoedgeval is. Een van de gezinsleden fietst of loopt hem dan
tegemoet. De huisarts moet dag en nacht bereikbaar zijn en heeft om het weekend dienst. De dokter
heeft een eigen huisapotheek waar patiënten ook op ongeregelde tijden terecht kunnen. Dokter
Wensink verzorgt de plaatselijke EHBO cursussen als gemeentearts. Daarnaast is hij voorzitter van
het Rode Kruis afdeling Scherpenzeel. Bij de jaarlijkse autotocht voor de ouden van dagen moet een
arts aanwezig zijn en dat is regelmatig Wensink.
Jubileum
Eind september 1955 is er in de bovenzaal van het verenigingsgebouw van de gereformeerde kerk
een huldiging t.g.v. het 25-jarig jubileum van dokter Wensink. Het verenigingsgebouw dat in
hetzelfde jaar in gebruik is genomen, kan de hoeveelheid mensen die de huisarts komen feliciteren
maar nauwelijks aan. Het laat zien hoe geliefd Wensink is bij de Scherpenzeelse bevolking. In zijn
functie als voorzitter van het huldigingscomité spreekt burgemeester Hoytema van Konijnenburg
dokter Wensink toe. Hij typeert de huisarts als een rustig persoon die met weinig omhaal van
woorden vertelt wat hij te zeggen heeft. De jubilaris krijgt vervolgens een bureau, stoelen voor de
patiënten in de wachtkamer, een horloge, verschillende medische apparaten en een aquarel cadeau.
Bankdirecteur Zwaan feliciteert de dokter namens al zijn patiënten. In zijn dankwoord merkt
Wensink op dat hij het jubileum geheim wilde houden, maar dat hij nu heel blij is met de enorme
waardering van zoveel Scherpenzelers. Een volgend jubileum is er helaas niet gekomen, want op 27
januari 1960 overlijdt dokter Wensink op 60-jarige leeftijd. De bevolking zamelt geld in voor een
gedenksteen. Op zaterdag 1 oktober 1960 is er op de begraafplaats aan de Glashorst een sobere,
plechtige herdenking waarop de gedenksteen aan de familie is overhandigd. ,,Met de overdracht van
deze gedenksteen willen wij de herinnering aan hem levendig houden”, zo spreekt Brand Valkenburg
namens het comité. Op de steen staat de tekst: ‘Hier rust H.G.J. Wensink in leven arts te
Scherpenzeel 1930-1960. In dankbare herinnering van zijn patiënten’. Zoon Hans Wensink dankt
namens de familie de initiatiefnemers.
Juli 2017

