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VAN DE REDA CTIE 

De eerste drie nummers van De Biltse 
GrzY?hadden een gevarieerde inhoud. 
Ditmaal komen we met een speciaal 
nummer, geheel gewijd aan Berg en 
Bosch, begonnen in 1933 als sanatori
um, geëindigd als Medisch Centrum 
eind 1992. De zestig jaar werden net niet 
gehaald en de sluiting confronteert ons 
op zijn minst met een onbevredigend 
gevoel. 

Toch is het goed om eens stil te 
staan bij die afgelopen zestig jaar, en 
Berg en Bosch die aandacht te geven 
die het verdient. 

Onze kring doet dat door middel 
van een tentoonstelling in het gebouw 
van WijkverenigingTiiin wijk WVTaan 
de Talinglaan, in het weekend van 9 en 
10 oktober aanstaande. En uiteraard 
doormiddel van deze speciale uitgave, 
geheel gewijd aan Berg en Bosch. 

Berg en Bosch in aanbouw. (Foto KLM) 
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De strijd tegen volksziekte no. 1 

Lies Haan-Beerends 

In dit artikel komt de zestigjarige geschiedenis van Berg en Bosch uitgebreid aan de orde. Bij de bestrijding 
van tuberculose in Nederland speelde dit sanatorium van de Katholieke Arbeidersbeweging, geleid door 
prof dr. W. Bronkhorst, een belangrijke rol. 

Berg en Bosch, hoe vaak is het het afgelopen jaar 
niet in het nieuws geweest. Wat een publiciteit heeft het 
gehad. Niet alleen in de regionale, maar ook in de 
landelijke pers. Zelfs de televisie heeft de ondergang van 
Berg en Bosch in beeld gebracht. Al die negatieve 
berichtgevingen zouden de goede dingen doen vergeten, 
die er gedurende het 60-jarig bestaan van Berg en Bosch 
in Bilthoven hebben plaatsgevonden. Eerst in het 
sanatorium, later in het algemeen ziekenhuis. Hoe begon 
het allemaal? Een terugblik op die roemvolle jaren is 
mijns inziens op zijn plaats om te laten zien met hoeveel 
liefde, zorg en medische kennis de zieke mens in Berg 
en Bosch meestal genezing vond. Niet 60 jaar moeten 
we dan terug, maar ruim 80. 

Berg en Bosch werd opgericht als sanatorium voor 
tuberculosepatiënten. Tuberculose, een volksvijand was 
het in het begin van deze eeuw. In 1912 was het voor 
12% van de overledenen de doodsoorzaak. In 1913 
stierven er in Nederland 8.753 mensen aan die ziekte. 
Dat was elk uur een! 
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Sterftecijfer ten gevolge van tuberculose per 100.000 inwoners 
in Nederland. 

Daar moest wat aan worden gedaan. De Katholieke 
Arbeidersbeweging richtte daarom op 15 juni 1913 
Herwonnen Levenskrachtop, een instelling die tot doel 
had de tuberculose in Nederland te bestrijden. Via allerlei 
acties kwamen gelden bijeen en in 1914 kon de eerste 
uitzending naar een sanatorium plaatsvinden. Maar 
helaas was dat nog maar voor heel weinig t.b.c.-patiënten 
mogelijk. Meestal kwam men niet verder dan het geven 
van extra voeding, soms een houten huisje om in de 

buitenlucht te kunnen kuren. De wachtlijsten van de 
sanatoria waren lang. Er waren slechts 1.000 bedden 
beschikbaar. Dat was dan ook de reden, waarom men 
tijdens een bestuursvergadering van de Katholieke 
Arbeidersbeweging in november 1919 besloot bij de 
overheid steun te vf agen voor de oprichting van een eigen 
sanatorium. Het toenmalig kabinet Ruys-Aalberse 
verklaarde zich daartoe bereid. In 1919 gaf minister 
Aalberse Herwonnen Levenskracht opdracht om tot 
de bouw van een noodsanatorium over te gaan. Hij zegde 
daarbij financiële steun toe. 

Niet in Bilthoven verrees dit sanatorium. In 
Apeldoorn kwam het tot stand. Rondom een oude villa, 
Berg en Bosch genaamd, gelegen in de bossen langs de 
Hoog Soerenseweg verrezen 25 houten barakken, die 
tijdens de eerste wereldoorlog in Hat turn dienst hadden 
gedaan als huisvesting voor geïnterneerde geallieerde 
officieren. Er werden aan de inrichting hoge eisen gesteld. 
Het sanatorium moest het beste worden wat in die tijd 
mogelijk was. 

Op 28 juli 1920 werd het op feestelijke wijze door 
minister Aalberse geopend. 290 bedden telde het. Volgens 
een toen verschenen artikel in de Volkskrant zou de 
minister gezegd hebben, dat de openingsdag van het 
sanatorium Berg en Bosch voor hem een der vreugdevolle 
dagen van zijn ministerschap was. 

Het sanatorium was er, mede gefinancierd door de 
overheid. Nu kon tot verpleging worden overgegaan. 
Maar hoe stond het met de verpleegkosten? Die werden 
in die dagen nog nauwelijks vergoed door de ziektekos
tenverzekeringen. Tijdens een gecombineerde bestuursver
gadering van de Katholieke Vakbonden werd besloten, 
dat met ingang van 1 januari 1920 door de vakbonden 
1 cent per lid per week werd afgedragen aan Herwonnen 
Levenskracht. Die centen vormden de financiële basis 
die met stuivers en dubbeltjes werd aangevuld door 
begunstigers. Ook de opbrengsten uit diverse acties 
werden voor dit doel benut. 

Als geneesheer-directeur was reeds in 1919 de jonge 
arts dr. W. Bronkhorst aangesteld. Zijn eerste taak was 
het uitwerken en voltooien van de toen gemaakte 
plannen. En uiteraard werd hij geacht een goede 
behandelmethode te ontwikkelen. Goede diagnostiek 
doormiddel van röntgenfoto's (een nieuwe ontwikkeling 
in die tijd) achtte hij zeer belangrijk. Hij zou er grote 
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bekendheid door verkrijgen. Daarnaast waren rust, frisse 
lucht en goede voeding de belangrijkste elementen van 
de behandelmethode. Als laatste fase was erde arbeids-
therapie. Voor de verpleging werden de zusters dominica
nessen uit Voorburg bereid gevonden. 

Apeldoorn bleek, hoe goed het in eerste instantie 
ook kek, toch niet ideaal. De barakken waren, ondanks 
de aanpassingen, toch wat primitief. Er waren wat 
problemen met de plaatselijke overheid. Maar de 
belangrijkste drijfveer om een andere lokatie te zoeken 
was, dat men meer medisch achterland wenste om beter 
voeling te kunnen houden met de medische ontwikkelin
gen. Een mooi nieuw sanatorium moest er komen voor 
circa 400 patiënten. De benodigde gelden werden met 
centen, stuivers en dubbeltjes via de plaatselijke 
commité's van Herwonnen Levenskrachtbijeen gebracht: 
ƒ1.700.000,-!!! 

Dr. Bronkhorst zelf ging op zoek naar een geschikte 
plaats voor het nieuw te bouwen sanatorium. In 
Bilthoven, in de Eikensteinse bossen, vond hij een 
prachtig gebied, 46 ha groot. Dat Herwonnen Levens
krachteen katholieke instelling was blijkt uit het feit, 
dat de grootte van het terrein vaak vergeleken werd met 
Vaticaanstad. Een vergelijking die heden ten dage niet 
meer gemaakt zal worden denk ik. Het gewenste medische 
achterland was in Bilthoven volop aanwezig. Naast het 
Academisch ziekenhuis was er in Utrecht immers ook 
het Antoniusziekenhuis, waar dr. Bronkhorst nauw met 
dr. M.C. A. Klinkenberg en dr. C.R.J. Versteegh ging 
samenwerken. 

Op 3 februari 1932 werd de eerste steen gelegd en 
in juli 1933 kon men het nieuwe sanatorium betrekken. 
Behalve de in Apeldoorn opgedane ervaring bracht men 
ook de naam mee naar Bilthoven: Berg en Bosch. Het 
sanatorium werd op feestelijke wijze geopend door 
aartsbisschop mgr. J.G. Jansen. Zonder overheidssubsidie 
was het tot stand gekomen. Van en voor de katholieke 
arbeiders. Bij de bouw was daar door de architecten 
Koldewey en Van Moorselrekeningmee gehouden. Geen 
luxe materialen werden er gebruikt. De arbeider moest 
er zich thuis voelen was de argumentatie. Simpele 
baksteen, hout en dakpannen vormden het bouwmateri
aal. Door zijn eenvoud kreeg Bergen Bosch echter toch 
iets groots. 

Tuinarchitect Schulz maakte dat omgeving en 
gebouwen een eenheid gingen vormen, die ook aan de 
door dr. Bronkhorst gestelde medische eisen voldeed. 
Getemperd licht viel op de lighallen en slaapzalen. De 
dennen vormden met hun niet te dichte kruinen een 
natuurlijk zonnescherm. Daar waar meer zonlicht 
wenselijk was, werd een enkele boom gekapt en werden 
prachtige tuinen aangelegd. 

De kunstwerken in en om het gebouw getuigden 
van religiositeit en van de diepe verbondenheid van de 
arbeidersbeweging met God en met de Kerk. Prachtige 
gebrandschilderde ramen van Henri Jonas en A.C. 
Ninaber van Eyben, muurschilderingen van Lode 
Sengers, beeldhouwwerken van Mari Andriessen en 
Albert Termote kwam men door het hele sanatorium 
tegen. En natuurlijk ook in de kapel en in het dominica-

Sanatonum Bera en Bosch ca. 1933. 
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nessenklooster. Op het economiegebouw werd een 
tegeltableau van Charles Vos aangebracht waarop op 
treffende wijze de door een patiënt verkregen herwonnen 
levenskracht werd uitgebeeld. 

Tegeltableau "Herwonnen levenskracht". (Charles Vos) 

Alles getuigde van een grote harmonie tussen 
architectuur, kunst en natuur. Dit moest zijn effect 
hebben op het genezingsproces van de te verplegen 
patiënten. Dr. Bronkhorst bepaalde zelf in hoge mate 
hoe een en ander moest. Hij gaf bijvoorbeeld aan, dat 
net als in Apeldoorn de paviljoenbouw de beste vorm 
was voor het sanatorium. Laagbouw moest het zijn. De 
patiënten moesten vaak maandenlang kuren en daarom 
was het van belang, dat zij door deze vorm van bouw 
contact met de natuur behielden, iets wat de genezing 
zou bevorderen. Bovendien werd door laagbouw het 
voor patiënten zo vermoeiende trappenlopen vermeden. 
Aan weerszijden van het 
hoofdgebouw lagen er 
paviljoens, alle met de 
open voorkant naar het 
zuiden gericht. Er was 
veel openluchtverple-
ging, zomer en winter. 
s'Winters goed onder de 
dekens waardoor het 
voor de patiënten ge
zond maar toch aange
naam was. Voor het 
verplegend personeel 
was dat laatste niet altijd 
het geval. D e hebben in 
de wintermaanden vaak 
heel veel kou geleden. 
Maar met hoe veel liefde 
werd het gedaan. 

Men kwam uiteraard niet meteen in de open lighallen 
terecht om te kuren; de behandeling verliep in fases. Eerst 
werd men in kleine zaaltjes verpleegd, zonodig in een 
eenpersoonskamer. Wanneer het genezingsproces inzette 

kwam men in een 
ander bed of zelfs 
in een ander 
(meer open) pa
viljoen te liggen. 
Stapje voor stap
je kreeg de pati
ent wat meer 
bewegingsvrij
heid. Eerst een 
enkeluurtje,dan 
wat langer om 
bij voorbeeld een 
gezond wandelin
getje te maken 
over het prachti
ge terrein. 

De gemid
delde verpleeg-

duur beliep ruim elf maanden. Niet gering om zo lang 
van huis te moeten zijn. Vaders, moeders, kinderen. Er 
werd dan ook van alles gedaan om het de patiënten zo 
aangenaam mogelijk te maken. Er was bezigheidsthera
pie. Voorde kinderen was er een schooltje, bij goed weer 
in de openlucht. Kerkelijke feestdagen werden met 
uitbundigheid gevierd. Sinterklaas werd niet vergeten 
en in de zomer was er op de verjaardag van dr. 
Bronkhorst een groots feest met veel muziek, toneel en 
zang. 

Waren de patiënten bijna genezen, dan begon de 
nazorg. Onder medisch toezicht kon men door middel 
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Lighal in de jongensafdeling. 
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De openluchtschool. 

van arbeidstherapie weer aan een werkritme wennen. 
Men was immers vaak meer dan een jaar uit het 
arbeidsproces en uit het normale sociale leven. Zonder 
deze vorm van therapie zou het velen onmogelijk zijn 
geweest de draad weer op te pakken. 

Voor sommigen duurde deze fase enkele weken, 
voor anderen enige maanden. Voor velen zelfs was een 
kuur van een à twee jaar noodzakelijk om tot een volledig 
blijvend herstel te komen. Er waren diverse werkplaatsen, 
een schilderswerkplaats, een boekbinderij, een kartonna-
ge-afdeling, kleine werkplaatsjes voor metaalbewerking, 
schoenmaken, kleermaken, horlogemaken. En niet te 
vergeten de houtbewerkingsafdeling, waar hel door de 
heer Ko Verzuu ontworpen houten speelgoed werd 
gemaakt. Als ADO-speelgoed was het in de speelgoedwin
kels te koop. Is de naam ADO, afgeleid van Arbeid Door 
Onvolwaardigen wellicht niet meer van deze tijd, het 
toen gemaakte speelgoed is heden ten dage een geliefd 
verzamelobject. 

Één van de vele ADO-modellen. (foto: Ko Verzuu) 

De mannen die in 
de nazorg werkten wa
ren gehuisvest in speci
aal ontworpen huisjes, 
die op een apart terrein 
achter de werkplaatsen 
waren gesitueerd. Na het 
werk kon men daar, 
indien gewenst ook in de 
openlucht, van een wel-
verdienderust genieten. 

Voor de vrouwen 
die in de nazorg waren 
was er een weef- en een 
naaikamer. De meeste 
vrouwen echter, huis
moeder zijnde, gingen 
voor deze laatste fase 
naar huis om daar bij 
hun gezin verder te her
stellen. 

Brachten de produkten in de nazorg gemaakt dan 
wel wat geld op, voor de verpleging kwam het grootste 
gedeelte van de benodigde gelden nog steeds uit de 
wekelijkse bijdragen en de giften aan Herwonnen 
Levenskracht Anno 1937 kostte de gemiddelde 
verpleging ƒ 1000,— per persoon: voor ons anno 1993 
een ongeloofwaardig bedrag. 4.000 patiënten waren er 
tussen 1913 en 1937 dankzij Herwonnen Levenskracht 
verpleegd en er zouden er nog velen volgen. 

Het sanatorium, groot en bekend geworden vooral 
door zijn medisch-directeur dr. W. Bronkhorst, trok 
steeds meer de belangstelling, zowel in binnen- als in 
ULUW^iiicuiu. i v l . u i u m u i i / i a t WOU IIV*L, \ai^ LK- lUilig^iiLt-wii-

niek en diagnostiek tot grote hoogte heeft gebracht. Hij 
was een voorloper op dat gebied. Niet voor niets werd 
hij op 60-jarige leeftijd nog benoemd als eerste buitenge
woon hoogleraar longziekten aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht. Van vele huidige longartsen is hij de geestelijke 
vader, inmiddels wellicht grootvader, geweest. Tot in 

de jaren zestig toe kwam men, ook uit het 
buitenland, naar Berg en Bosch om met eigen ogen 
te zien hoe een en ander daar toeging. Prof. 
Bronkhorst was toen al overleden: op 29 april 
1960 stierf hij, bijna 72 jaar oud. In 1956 had hij 
zich teruggetrokken en nam dr. J.J. Hirdes, die 
al sinds 1950 geneesheer-directeur was, de 
volledige verantwoording op zich voor het door 
prof. Bronkhorst zo zeer geliefde Bergen Bosch. 

Het sanatorium was toen al over zijn 
hoogtepunt heen. Dat lijkt dramatisch, maar dat 
was het niet. Door de goede behandelmethode, 
de na de oorlog te verkrijgen betere medicijnen 
en de door de nieuwe Engelse narcose meer uitge-
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breide operatiemogelijkheden, was de tuberculose 
dermate teruggedrongen, dat de bedden niet allemaal 
meer werden bezet. Dat was de oorzaak dat het roer werd 
omgegooid en men geleidelijk overging tot de verbouwing 
van het sanatorium tot algemeen ziekenhuis. Het kreeg 
toen een regionale functie en was niet langer een instituut, 
dat zoals voorheen de bij de vakbeweging aangesloten 
leden uit het gehele land ten dienste stond. Wel werden 
in Berg en Bosch nog lange tijd de medische keuringen 
gedaan van de bestuurders van de vakbeweging, maar 
men kwam toch tot de conclusie, dat de exploitatie van 
een algemeen ziekenhuis voor de vakbeweging geen 
blijvende taak was. Dit leidde tot de volledige overdracht 
van het ziekenhuis aan een onafhankelijk bestuur. In 
1980 kwam aan de jarenlange samenwerking van Berg 
en Bosch en de Katholieke Arbeidersbeweging een einde. 

Als Medisch Centrum Berg en Bosch ging de in
stelling andere vormen van gezondheidszorg aantrekken. 
Men denke aan de Willem Zeijlmans van Emmiehovenkli-
niek, de Biltse Hof, de Hartenark, het Diabetescentrum. 
Blijkensde brochure Toekomst/visie Medisch Centrum 
Bergen Bosch, uitgebracht in mei 1991, bestonden er 
nog grootse plannen. 

Voor het ziekenhuis echter viel dit jaar het doek. 
Hoe een en ander zich verder zal ontwikkelen en hoe 
het met de andere op het terrein gevestigde instellingen 
zal aflopen, is nu nog niet te overzien. 

Met dank voor alle verkregen informatie aan: 
- Shirley Overdulve, lid Historische Kring d'Oude School; 
- de dames Bruns en v.d.Werf, oud-verpleegkundige en 
oud-internist van ziekenhuis Berg en Bosch; 
- de leden van de Museumcommissie van Berg en Bosch. 

Literatuur: 

Waar niet anders vermeld bevindt onderstaande literatuur 
zich in het archief van de Historische Kring De Bilt. 

- W. Bronkhorst: De behandeling der tuberculoselijders 
(rede), 1923; 
- Arbeidstherapie en nazorg in het sanatorium Berg en 
Bosch, Apeldoorn 1927; 
- Het sanatorium Bergen Bosch teBilthoven van deR.K. 
Vereeniging tot bestrijding van tuberculose Herwonnen 
Levenskracht,instel]ingvanhetR.K. Werkliedenverbond 
in Nederland, 1933; 
- 25jaar Herwonnen Levenskracht, in: Zonneboek, 1938; 
- Zonnebloemen, 16e jaargang, jul.-aug. 1938; 
- Martien Coppens: Mensen van Bergen Bosch,m\.J.J. 
Hirdes; 
- Terugblikken bij het vooruitzien; De Katholieke 

Arbeiders Beweging in herinneringen en beschouwingen, 

Liber Amicorum voor KAB/NKV, 1981; 
- Medisch Centrum Berg en Bosch; Middelpunt van 
veranderende gezondheidszorg, juni 1989; 
- Toekomst/visie Medisch Centrum Berg en Bosch 
Bilthoven, mei 1991. 

DINSDAG 11 MEI 1993 

Bilthoven 1993 • 

EXCEPTIONELE 
FAILLISSEMENTSVERKOPING 
STICHTING MEDISCH CENTRUM 

BERG EN BOSCH 
en 

STICHTING ZIEKENHUIS BERG EN BOSCH en 
STICHTING FACILITAIR BEDRIJF 

MEDISCH CENTRUM BERG EN BOSCH 
Prof. Bronkhorstlaan 10 te Bilthoven 

TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. zal OP ZATER
DAG 15 MEI 1993 vanaf 10.00 uur in zaal "De 
Bronkhorst", Bronkhorstlaan 10 te Bilthoven, t.o.v. 
de weledele heer J.M.A. Willems, Gerechts
deurwaarder te Utrecht, publiek verkopen o.a.: 

2 RÖNTGENAPP.; BEWAKINGSMONITOREN; 
HARTBEWAKINGSUNIT; K.N.O.-afd., o.a. oogon-
derzoekunit; FYSIOTHERAPIE-afd.: o.a. loop
bruggen: wandrekken; doorbeweegapp.; GYNAE-
COLOGIE-afd.; VERLOSKAMERS, o.a. 2 couveu
ses; KRAAM-afd.; ca. 100 ziekenhuisbedden en 
bedkastjes; kasten; schermen; onderzoekVbehandel-
tafels; medicijnwagens; bloeddrukmeters, etc. 

KANTOORINVENTARIS w.o. ca. 100 bureaux en 
tafels; ca. 500 stoelen; 2-/3-zits banken; ca. 100 
kasten; stellingen; "IBM" computer System 36; 
netwerkpc's; printers; snijplotter "Grafityp"; schrijf-
en stencilmachines; kettingformulier scheid- en sor-
teerunit; ca. 30 t.v.'s; 2 videorecorders en -camera; 
overheadprojectoren; orgels; div. (hand)gereed-
schap; BESTELBUS "Ford", 8 p.; electro-terrein-
wagens; 

Tevens delen wij u mede dat wegens handhaving van 
enkele medische voorzieningen op het complex Berg 
en Bosch de operatiekamers en keukeninventa
ris niet ter veiling verkocht zullen worden. 

BEZICHTIGING: donderdag 13 mei 1963 van 09.00 
tot 21.00 uur, vrijdag 14 mei 1993 van 09.00 tot 
16.00 uur, alsmede op de dag van verkoop van 08.00 
tot 09.30 uur, op het complex Berg en Bosch. 

TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. 
makelaars in machines/beëdigde taxateurs 
Anderlechtlaan 181, 1066 HM AMSTERDAM 

Tel.: 020 - 666.66.66 
ROTTERDAM 010 - 414,81.31 - GRONINGEN 050 - 27.03.45 

telex 14692 artro nl - telefax 020 - 666.66.63 

TROOSTWUK 
Taxaties en Expertises 
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365 dagen in het jaar in dienst, con amore 
Een interview met Hans Bronkhorst 

Shirley Overdulve 

Shirley Overdulve had een interview met Hans Bronkhorst, zoon van prof. dr, W. Bronkhorst. de eerste 
geneesheer-directeur van Berg en Bosch. Achtergronden en een sfeertekening van het sanatorium van voor 
de oorlog, kenmerkten het gesprek. 

'Als ik mijn ogen dicht doe zie ik het voor me. Eerst 
het hoofdgebouw, dan rechts vooraan het Jozefpaviljoen, 
de afdeling voor de mannen, links het Mariapaviljoen 
voor de vrouwen. Daarna had je weer twee vleugels. 
Tarcisius, rechts, voor dejongensen Imelda, links, voor 
de meisjes.' 

Hans Bronkhorst, zoon van prof. dr. W. Bronkhorst, 
de eerste geneesheer-directeur van het sanatorium Berg 
en Bosch in Apeldoorn en later in Bilthoven, werd in 
1922 in Apeldoorn geboren. Na de middelbare school 
in Hilversum—die tegenwoordig het AlberdingkThijm 
College heet — ging hij in 1945 naar Londen om daar 
een opleiding in de journalistiek te volgen. Sinds 1948 
was hij chefredactie Buitenland bij het dagblad De Tijd 
en toen dat in 1974 ophield te bestaan, bleef hij nog 10 
jaar redacteur van het weekblad De Tijd. 

Prof. Bronkhorst bij het 25-jarig jubileumfeest vam Berg en Bosch in 

rechts staand zijn zoon Hans Bronkhorst. (arch.: Hans Bronkhorst) 

Bronkhorst komt uit een gezin van zes kinderen, 
vier jongens en twee meisjes. Zijn broer Bert is nog eerste 
geneesheer op Berg en Bosch geweest onder dr. Hirdes. 
Aanvankelijk was hij net als zijn vader longarts, 
vervolgens is hij radioloog geworden. 

Het is 24 mei 1993. We zitten in de huiskamer van 
de woning van Bronkhorst in Baarn. 

'Ik ben geboren in het huis Berg en Bosch in 

Apeldoorn, dat toen de woning was van de geneesheer
directeur van het sanatorium, mijn vader dus. Het terrein 
waar het huis stond—dat toen ook Berg en Bosch heette 
en nu trouwens die naam ook nog draagt—was aan het 
eind van de vorige eeuw door de houthandelaar J. Wils 
gekocht. Hij bouwde er in 1895 zijn huis, een grote stenen 
villa met een torentje, een wenteltrap en een groot plat 
dak. Een deel van het terrein van die houtkoper werd 
in 1919 door Herwonnen Le venskracht aangekocht om 
er het voorlopige sanatorium voor tuberculosepatiënten 
te vestigen. Op dat deel stond de villa en een grote stenen 
garage die van Wils was geweest. Voor het sanatorium 
werden op het terrein houten gebouwen neergezet, die 
voor het grootste deel verworven waren uit een kamp 
dat in de eerste wereldoorlog gebouwd was voor 
vluchtelingen en militairen, die uit België waren 

uitgeweken. Een van die gebouwen, 
de houten kapel, is van Apeldoorn 
overgeplaatst naar Bilthoven en doet 
nu dienst als berging. 

Ik heb in dat Apeldoomse Berg 
en Bosch een zorgeloze en heel plezieri
ge jeugd gehad.' 

U was elf jaar toen u naar Biltho
ven verhuisde. Bent u nog op de Berg 
en Bosch-school geweest? 

'Ik ben niet op die school geweest. 
Dat kon ook niet, die was alleen 
bestemd voor patiënten. Ik ken wel een 
onderwijzer die daar les gegeven heeft, 
Harrie Egbers. Maar dan spreken we 
van een latere tijd, de jaren vijftig. Vóór 
de oorlog hebben ongetwijfeld de 

*^™ zusters dominicanessen daar les gege-
1947. Links zijn vrouwwen. Allesop Bergen Bosch gebeurde 

toen door de zusters. In Apeldoorn al 
en vervolgens in Bilthoven, stond op het terrein van het 
sanatorium een kloostervandezustersdominicanessen 
van de congregatie van Voorschoten. Daarin is nu de 
Willem ZeijlmansvanEmmichoven-kliniekgehuisvest. 
Vandaar dat in een nis in de buitenmuur een beeld van 
St.-Dominicus staat. Die kliniek was vroeger het 
zusterhuis. Daar mocht je niet in. Er was een ont
vangkamer voor bezoekers en verder heette het "Het 
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Slot"; dat was de uitdrukking ervoor. Dat betekende 
dat het voor niemand toegankelijk was behalve voor 
de behandelend geneesheer. Verder kwam er nooit 
iemand van buiten, geen man en geen vrouw. Zo was 
dat met alle kloosters toen. 

De zusters dominicanessen liepen altijd in een habijt, 
een lang gewaad met een sluier, in de kleuren wit en 
zwart, de kleuren van hun orde. Zij waren in de jaren 
dertig de verpleegsters op Berg en Bosch. Maar ze waren 
ook verantwoordelijk voor het onderwijs. En ze deden 
laboratoriumwerk. Ik weet toevallig nog dat mijn vader 
met één zuster, zuster Romuia, een röntgenlaborante, 
geweldig goed kon samenwerken. Die was erg goed in 
haar vak. Verder werkten de zusters ook in de keuken 
en de wasserij. Daar werden ze geassisteerd door 
lekenpersoneel, die dienstmeisjes werden genoemd. 
Eigenlijk was de gehele verzorging op Berg en Bosch 
in handen van de eerwaarde zusters. 

Daarnaast waren er de mensen van buiten die in 
het sanatorium werkten. Op de binnenplaats waar de 
auto's stonden, had je de chauffeurs, de heer van Steen 
en de heer van der Linde. En in de werkplaatsen voor 
de arbeidstherapiehadden vakmensen de leiding. Zoals 
de heer Loos in de boekbinderij, die prachtige banden 
maakte.' Bronkhorst wijst naar drie boeken in zijn 
boekenkast. 'Die heb ik van mijn vader geërfd. Die zijn 
zo mooi gemaakt. De patiënten waren ook werkzaam 
in de ADO-speelgoedfabriek. De directeur was de heer 
Verzuu, een uitermate talentvol kunstenaar die zelf het 
speelgoed ontwierp. De geniale wijze waarop die man 
alles tot simpele vormen kon terugbrengen!' 

Ging u wel eens mee opziekenrondemet uw vader? 
'Nee, natuurlijk niet. Daar had ik niets mee te 

maken. Ik liep wel heel 
veel op het terrein rond 
en de mensen die daar 
werkten, kende ik alle
maal. Ik weet daar nog 
zoveel namen van en ik 
zou ze ook nog herken
nen. Met de patiënten 
had ik geen contact. Dat 
was het werk van mijn 
vader. Hij was zeer ge
zien bij zijn patiënten. 
Nog steeds word ik wel 
aangesproken door men
sen die vroeger bij hem 
in behandeling zijn ge
weest en die mij vertellen 
hoe hij altijd vol zorg 
was voor hun genezing 
en voor hun persoonlijke 
omstandigheden. Hij 

was een geleerde, maar tevens een echte dokter.' 
Was uw vader streng voor zijn kinderen? 
'Hij was thuis een strenge, maar rechtvaardige vader. 

Hij was ook in zijn werk wat je tegenwoordig een 
autoritaire figuur zou noemen. Maar die rol van 
gezagdrager, die hem goed afging, werd van hem 
verwacht. In die tijd, tussen 1920 en 1950, was de 
geneesheer-directeur van een grote inrichting als Berg 
en Bosch, persoonlijk voor alles verantwoordelijk. Hij 
was niet alleen de hoogste, maar ook de enige autoriteit. 
Inspraak bestond toen nog niet en van medezeggenschap 
was geen sprake. Hij zou voor het hedendaagse 
maatschappelijk bestuursmodel met een ondernemings
raad niet zo geschikt zijn geweest.' 

Besteedde uw vader veel tijd aan studie? 
'Hij had zijn werk als geneesheer-directeur van Berg 

en Bosch, als longarts aan het Utrechtse Antoniuszieken-
huis en later ook als hoogleraar in de longziekten aan 
de Utrechtse Rijksuniversiteit nooit zo goed kunnen doen 
als hij niet zijn hele leven zoveel tijd aan studie had 
besteed. Na de avondmaaltijd in familiekring, die met 
gebed werd geopend en gesloten, trok hij zich terug in 
zijn studeerkamer en kon daar niet worden gestoord. 
Ik kon er niet zomaar binnenvallen. De eerste uren van 
de avond besteedde hij aan medische studie. Als ik in 
de woonkamer mijn huiswerk zat te doen, hoorde ik hem 
aan de andere kant van de schuifdeur praten in zijn 
dicteermachine, een ediphoon, de voorloper van de 
hedendaagse cassetterecorder. Hij dicteerde de tekst van 
een artikel voor een medisch tijdschrift of een voordracht. 
Wat hij had ingesproken, stond gegraveerd in een zwarte 
wasrol, die de volgende ochtend werd beluisterd en 
uitgewerkt door zijn secretaris de heer Waanders, een 

26 juni 1936, de verjaardag van prof. Bronkhorst. (arch.: Hans Bronkhorst) 
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man over wie hij altijd met de grootste waardering sprak. 
Als hij dan een aantal uren had besteed aan de 

medische studie, ongeveer van zeven tot tien, ging hij 
over op cultuurhistorische onderwerpen. Hij werkte jaren 
aan een boek over de Romaanse en gotische beeldhouw-
kunst in Frankrijk, dat in 1946 uitkwam onderde titel 
Van Moissac tot Reims. Ook las hij veel over de 
schilderkunst van de renaissance en de barok en hij had 
een prachtige bibliotheek opgebouwd met kunsthistori
sche standaardwerken en monografieën. 

Iedere avond bleef hij zo tot twaalf of één uur bezig 
en de volgende ochtend was hij weer om half acht of acht 
uur beneden om, na een kort en zwijgzaam ontbijt en 
een blik in het ochtendblad, naar zijn werkkamer in het 
hoofdgebouw van het sanatorium te gaan. ' 

U bent zelf ook geïnteres
seerd in kunst? 

'Van mijn vader heb ik een 
grote belangstelling voor cul
tuurgeschiedenis en beeldende 
kunst meegekregen. Op zondag 
nam hij me mee naar een mu
seum of tentoonstelling en hij 
was een heel boeiende gids'. 

Was uw moeder betrokken 
bij het werk van uw vader? 

'Mijn moeder hield zich 
niet bezig met het werk van 
mijn vader. Ook niet met de 
sociale aspecten op Berg en 
Bosch, want dat was allemaal 
goed georganiseerd. Zij had het 
huishouden en haar eigen ver
enigingen in Bilthoven. Ze had 
een cursus Italiaans gevolgd. 
We gingen vaak naar Italië met 
vakantie en mijn moeder had 
goed Italiaans geleerd. Verder 
sprak ze vloeiend Frans, Duits 
en Engels.' 

Oude foto 's geven de in
druk dat de verjaardag van uw 
vader altijd feestelijk werd 
gevierd. 

'Dat was zo, ja. Mijn vader 
werd geboren op 26 juni 1888. 
Van die verjaardag hebben ze 
een zomerfeest gemaakt. Dat 
kwam mooi uit met de datum. 
Het was een soort groot familie
feest. Dan kwam een harmonie 
of fanfare uit Bilthoven muziek 
maken op Berg en Bosch. Het 
begon meestal 's morgens met 

een aubade voor ons huis. Vervolgens gingen de 
muzikanten het hele terrein over. Dat duurde de hele 
ochtend, 's Middags werden op het terrein toneelstukjes 
opgevoerd, die al een tijd van te voren waren ingestu
deerd. Heel Berg en Bosch was versierd en bij de 
middagmaaltijd en 's avonds waren er traktaties. 

Er waren ook religieuze feestelijke gebeurtenissen. 
Zo was er op Sacramentsdag — dat was ook in juni — 
de Sacramentsprocessie. Dat was een processie die het 
hele terrein afging, ook langs de lighallen. Het was een 
grote gebeurtenis op Berg en Bosch. Er waren kleine 
altaren op verschillende plekken op het terrein. 
Rustaltaartjes werden ze genoemd, ze waren ontworpen 
door de heer Verzuu. De processie trok van het ene altaar 
naar het andere. Het was ook iets heel specifieks. Want 

H Sacramentsdag 1936. (arch.: Hans Bronkhorst) 
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na de hervorming mochten in Noord-Nederland, behalve 
in Laren, geen processies meer gehouden worden. Maar 
op zo'n besloten terrein — wat het katholieke sanatorium 
was — kon dat allemaal.' 

Kwam u veel in de kapel? 
'Zo ongeveer iedere ochtend, ik was misdienaar. 

In de meimaand bij het Lof was ik er ook 's avonds. En 
op zondag. Er was iedere morgen in de kapel — die nu 
de Bronkhorstzaal heet—om half acht een stille Heilige 
Mis. Dat is een mis waar niet gezongen wordt en waar 
geen muziek bij gemaakt wordt. Maar op zondag, ook 
om half acht, klonk het koor van de zusters dominicanes
sen en een eerwaarde zuster speelde op het harmonium. 
Ook op zondag, om half zes in de avond was het Lof. 
Dan werden in de meimaand Marialiedjes gezongen en 
werd de hostie in de gouden monstrans uitgestald. Maar 
dat is niet iets specifieks voor Berg en Bosch, dat 
gebeurde overal in de katholieke kerk.' 

Werd in de kapel de mis opgedragen door pastoors 
uit Bilthoven? 

'Misschien bij hoge uitzondering. Nee, dat was de 
taak van rector Spelbrink van Berg en Bosch. Dat is iets 
wat je je nu niet meer kunt voorstellen, dat Spelbrink 
365 dagen in het jaar dienst had. Mijn vader ook trou
wens, hij had alle zeven dagen van de week dienst. Hij 
ging zondags wel eens met ons fietsen, maar dan belde 
hij ergens op om te vragen hoe het in het sanatorium 
ging. In mijn herinnering was rector Spelbrink een aardige 
man. Die ging leuk met ons om. Als je iets niet goed deed 
bij de dienst, deed hij er niet vervelend over. Ik had 
overigens al jong in de gaten dat als je iets fout deed als 
misdienaar, je het ook plechtig fout moest doen.' 

Zaten in de kapel de zusters gescheiden van de 
patiënten? 

'Ja, die hadden hun eigen plaats. Als je de Bronk
horstzaal binnengaat, kom je in de grote ruimte. Daar 
zaten de gewone gelovigen, de 
patiënten voorzover ze konden 
lopen. Voorin waren de trappen 
naar het priesterkoor en daarop 
was het altaar. Aan de linkerkant 
had je de kapel voor de eerwaarde 
zusters. Die was geheel afgesloten. 
Aan de rechterkant was het koor 
waarin de zusters zongen. Daar 
stond ook het harmonium. Ik kan 
het me nog heel goed voor de geest 
halen allemaal.' 

Speelde u als kind vaak op het 
terrein van het sanatorium? 

'Nee, dat was ook niet de 
bedoeling. Ik ging wel eens naar de 
houtwerkplaats, kijken naar de 
autootjes. Maar ik ben in Bilthoven 

a 

op de Theresiaschool naast de Onze Lieve Vrouwe-kerk 
op de Gregoriuslaan geweest. En ik was heel actief als 
patrouilleleider in de William Doyle verkennersgroep, 
die in 1934 is opgericht. Ik was er vanaf het begin bij, 
daar heb ik veel aan gehad. Het aldoor bezig zijn, het 
buiten zijn, de grote belangstelling voor de natuur. Dat 
is iets waar je je hele leven wat aan hebt.' 

U woonde tijdens de oorlog op Berg en Bosch? 
'Jazeker, ik heb er tot 1945 gewoond en heb de tijd 

van de onderduikers daar meegemaakt. Zelf moest ik 
daar ten slotte ook onderduiken, want ik werd door de 
Duitsers gezocht omdat ik in het verzet koeriersdiensten 
verrichtte. Mijn vader liet direct na de bezetting borden 
buiten zetten met "Tuberculose Besmettingsgevaar" in 
het Nederlands en in het Duits. Dat was een goed idee 
en het heeft uitstekend geholpen de Duitsers van het 
terrein te houden. Die waren zeer beducht voor 
besmetting. Een van onze mensen, Henk Huff ener, heeft 
later het verzetskruis gekregen. Tijdens de oorlog vormde 
Berg en Bosch een aparte gemeenschap.' 

Hoe kijkt unu terug op de jaren dertig en veertig? 
'Ik interesseer me voor jullie historische kring omdat 

ik het leuk vind weer eens op te halen hoe het leven in 
Bilthoven was in die jaren. Ik heb daar veel herinneringen 
aan en als ik het zo vertel en erover lees, komt het 
allemaal weer boven. We zijn in dit gesprek bezig met 
wat de Amerikanen oralhistory noemen en dan moet 
je oppassen datje geen dingen vertelt die niet waar zijn. 
Je jokt niet echt, maar soms vertel je iets dat je van 
iemand anders hebt gehoord. Dat realiseer ik me heel 
goed. Je moet er steeds papieren bij pakken om iets op 
te zoeken. Sommige mensen hebben vreselijk onaangena
me herinneringen aan hun katholieke jeugd. Ik ben er 
niet zo negatief over, ik vond het wel aardig ook. Je moet 
alles zien in het licht van de tijd. Maar ik zou niet terug 
willen. 

oio 
wat liet 

aclo IS 

kind is voor de moeder 

speeluocd voor liet kind! 

als jje speeluoed koopt, vraajjt dan eerst naai- aclo 

aolo werkplaatsen - bilthoven 
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Beeldende kunst in Berg en Bosch, verslag van een speurtocht 

Jan van der Heiden 

Behoudens de musea zijn er maar weinig instellingen in ons land waar zoveel werk van erkende kunstenaars 
is samengebracht als in Berg en Bosch. Een groot deel van deze kunstverzameling dateert uit de tijd dat 
het toenmalige sanatorium gebouwd werd, nu zo'n zestig jaar geleden, en is te danken aan de opvattingen 
van de eerste geneesheer-directeur, dr. W. Bronkhorst en de architecten B. J. Koldewey en C.M. van Moorsel. 
Zij gingen namelijk uit van de gedachte dat de roomskatholieke arbeiders die hier maanden en soms jaren 
zouden moeten verblijven, een harmonische omgeving verdienden waar niet alleen het lichaam, maar ook 
de geest zou worden gevoed en waar ze zich dus in alle opzichten prettig en thuis zouden voelen. 

Het sanatorium 
werd in de stijl van de 
Delftse school gebouwd, 
waar naast doelmatig
heid begrippen als een
voud, soberheid en eer
lijkheid een grote rol 
speelden; het gebouw 
werd daarom opgetrok
ken uit gevels van bak
steen,eenvoudige hout
constructies en pannen 
daken. 

Een zestal kunste
naars werd vervolgens 
ingeschakeld om het 
geheel verder te verfraai
en. Uitgangspunt hierbij 
was dat de kunstwerken 
een harmonisch geheel 
moesten vormen met de 
architectonische vormgeving. 

In het verlengde hiervan zochten de kunstenaars 
naar vormen van volkskunst, simpel en eerlijk, die door 
de katholieke arbeiders zouden worden begrepen en 
gewaardeerd. Geen moderne fratsen, geen werken die 
door felle kleuren of opvallende vormgeving als het ware 
schreeuwen om aandacht, maar kunst die zich met een 
zekere terughoudendheid en bescheidenheid presenteert. 
Vanwege de katholieke signatuur van het sanatorium 
treffen we er veel religieuze kunst; alle ingeschakelde 
kunstenaars hadden hun sporen op dit gebied reeds 
verdiend. 

Veel is er sedertdien veranderd in Berg en Bosch. 
Het sanatorium voor tbc-patiënten groeide uit tot een 
algemeen ziekenhuis en de liefdezusters dominicanessen 
maakten plaats voor 'gewone' verpleegkundigen Al deze 
veranderingen hebben hun invloed uitgeoefend op de 
kunstverzameling. Stukken van de oorspronkelijke 
collectie verdwenen en nieuwe objecten kwamen erbij. 
In eerste instantie ging het daarbij veelal om aankopen 

De hoofdingang van Berg en Bosch met bas-reliëf van Mari Andriessen. 

met een religieus karakter, later ook om werken van heel 
andere aard. 

Nu ook de ziekenhuisfunctie van Berg en Bosch 
is opgeheven en de toekomst van het complex onzeker 
is geworden, vonden we het moment gekomen de 
inventaris op te maken: in dit artikel willen we eens 
nagaan wat er nog over is van de oorspronkelijke bouw 
en van de eerste kunstobjecten en welke werken later 
nog werden aangeschaft. 

Op een regenachtige maandagmiddag fietste ik er 
naartoe om alles met eigen ogen te aanschouwen. Ik werd 
daarbij op deskundige wijze rondgeleid door Ko 
Kristelein, die zich in het dagelijks leven verdienstelijk 
maakt als tuinman van het centrum. De tuinman kon 
niet veel vertellen over de betekenis van de beelden en 
andere objecten, en ook niet over de makers ervan. Een 
beeld van de heilige Franciscus kreeg bijvoorbeeld van 
hem de minder passende titel 'kabouter'. Hij wist echter 
wel deze en al die andere 'kabouters' en kunstvoorwerpen 
te vinden, en kon bovendien de kortste route uitstippelen 
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tussen het ene en het andere gebouw, voorwaar niet 
onbelangrijk als het regent. 

Hieronder treft u het verslag van onze rondgang. 
Allereerst en het meest uitgebreid wordt de beeldende 
kunst uit de bouwtijd van het sanatorium beschreven. 
Dan volgen een aantal van de voornaamste werken van 
later datum. Vervolgens geef ik een korte beschrijving 
van de belangrijkste kunstenaars die voor Berg en Bosch 
hebben gewerkt. Tot slot volgt een opsomming van de 
door mij gebruikte literatuur. 

Lezers die nadere informatie wensen, concrete vragen 
hebben of onvermijdelijke tekortkomingen hebben 
ontdekt, kunnen contact met mij opnemen. 

Kunst uit de bouwtijd van het sanatorium 

Indien we vanaf de Bronkhorstlaan het terrein betreden, 
zien we schuin tegenover het hoofdgebouw het voormali
ge economiegebouw. Op de voorgevel bevindt zich een 
hoogreliëf van geglazuurde tegels van de beeldhouwer 
Charles Vos. Het is een voorstelling van Herwonnen 
Levenskracht (ZIQ ook afbeelding blz. 4), de naam die 
de Katholieke Arbeidersbeweging had gegeven aan haar 
instelling ter bestrijding van de tuberculose. Links en 
rechts zijn twee zieke arbeiders afgebeeld in zittende en 
halfliggende houding. Zij worden ondersteund door 
liefdezusters, hun blik devoot naar de hemel gericht. In 
het midden staat een derde arbeider, een vitale jonge 
kerel, met de armen wijd gespreid: hij heeft de ziekte 
overwonnen. Het hoofd is licht naar boven gericht, alsof 
hij de nieuwe levenskracht inademt. Linksboven staat 
de zon als bron van nieuwe vitaliteit. Een aantal zware 
zonnebloemen versterkt deze zonnesymboliek. Alle 
elementen van de stichting Herwonnen Levenskracht 
zijn in dit reliëf samengebracht: de genezing van de 
zieken, de gerichtheid op de arbeiders en de roomskatho-
lieke signatuur van de instelling. Door de expressieve 
kleuren en het lijnenspel is een reliëf ontstaan dat sterk 
contrasteert met de architectuur van het economiege
bouw. In dit opzicht valt het werk enigszins uit de toon 
in vergelijking met de werken van andere kunstenaars. 

Aan weerszijden van de hoofdingang van het 
ziekenhuiscomplexiseendubbellaagreliëf aangebracht 
van de beeldhouwer Mari Andriessen. Dit werk is 
verfijnder, de kleuren zijn zachter, het geheel is meer 
ingetogen van aard. Op het linkerdeel zien we een zieke 
arbeider op weg naar het sanatorium, het hoofd iets naar 
beneden gebogen. Hij krijgt steun van zijn vrouw, die 
een kind aan de hand heeft. Rond deze figuren is een 
aantal kleinere tafereeltjes te zien, zoals een fabriek met 
rokende schoorstenen, twee sjouwende arbeiders, een 
huisje, een dokter bij het bed van een zieke volwassene 
en een liefdezuster bij een ziek kind. Het rechterdeel toont 

ons een vrolijker beeld: hier verlaat de arbeider gezond 
het sanatorium, en wordt begroet door vrouw en kind. 
We zien hier verder de Berg en Boschkapel, twee spelende 
kinderen, een paar wandelende mannen en een bootje 
met een hengelaar. Alles bijeen is op treffende wijze de 
functie van het sanatorium weergegeven. 

Als we via de hoofdingang het ziekenhuiscomplex 
betreden zien we recht voor en boven ons in de hal een 
groot driedelig venster met gebrandschilderd glas van 
de glazenier Henri Jonas. Het beeld wordt grotendeels 
gevuld door een schare zieken. Hun houding en blikken 
zijn afwachtend, berustend en soms smekend gericht 
op die ene hoofdfiguur in het midden, een Christusfiguur 
met de ene hand'op het hart, terwijl de andere een 
zegenend gebaar maakt. Planten, vogels, de zon en een 
stadssilhouet opde achtergrond completeren het beeld. 
De kleuren zijn van binnenuit gezien fel, met onder meer 
paars, geel, rood en blauw. Het is een raam waarnaar 
je langdurig geboeid kunt kijken. Tegelijkertijd zorgt 
het gekleurde glas voor een speciale lichtinval in de hal. 

Het gebouw waarin we ons thans bevinden was het 
eigenlijke sanatorium met de verpleegafdelingen. Aan 
de rechterzijde was het Jozef pavilj oen (de mannenafde-
ling) en links het Mariapaviljoen (voor vrouwen). De 
weg naar het kinderpaviljoen was rechtuit de lange gang 
door. Rechts was het Tarcisiuspaviljoen voor jongens, 
en links het Imeldapaviljoen voor meisjes. Daar, aan 
het einde van de gang, op de splitsing naar de beide 
kinderafdelingen, vinden we een hoogreliëf van 
geglazuurd aardewerk van de hand van Charles Vos, 
een zogenaamde'mantelmadonna': Maria houdt haar 
blauwe mantel wijd gespreid om een zevental kinderen 
in bescherming te nemen. Aan de bovenzijde is een zestal 
engelenkopjes aangebracht. Het reliëf is gesigneerd CH. 
VOS. 

Een van de verdwenen wandschilderingen; Maria met Chris
tuskind van Lode Sengers. 
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Het hoofdgebouw met zij n vier verpleegpa vilj oens 
telt vele gangen en zijgangen, waar de schilder Lode 
Sengers een zeer groot aantal wandschilderingen op 
aanbracht. Helaas zijn ze bijna allemaal verdwenen, 
weggewerkt achter grote hoeveelheden pleisterwerk en 
witkalk. De fraaiste schilderingen waren die van de 
heiligen die de afdelingen hun naam gaven: Maria, Jozef, 
Tarcisius en Imelda. Met slechts enkele zachte lijnen 
werden ze op de wand geschilderd, waardoor het beeld 
een devoot, bijna mystiek karakter kreeg. De vier heiligen 
zijn niet meer zichtbaar. 

Van de overige muurschilderingen, ziekenhuistafe
relen en moraliserende voorstellingen, vonden we slechts 
een zestal terug in de gangen van het voormalige 
Jozefpaviljoen, nu in gebruik van onder meer de Willem 
Zeijlmans van Emmichovenkliniek. 

De eerste die we tegenkwamen was een landschap 
met een jongen die op een boomtak zit terwijl hij een 
snaarinstrument bespeelt, daaronder een fluitspeler, en 
nog lager een jongen met viool. 

Ook de tweede voorstelling heeft een landelijk 
karakter: een hengelaar met een hoedje op het hoofd 
zit aan de waterkant tegen een boom geleund te slapen, 
met naast zich een glas en een fles. Zijn hengel is op de 
grond gegleden. Een koe kijkt nieuwgierig toe. De 
bijbehorende tekst luidt: 

als het vissertje slaapt 
zal hij het visje niet verschalken 

Het is de enige schildering waarop we de naam van de 
maker terugvonden: Lode Sengers. 

De derde voorstelling is van een verhuizing. Centraal 
staat een ouderwets ziekenhuisbed on wielen, helemaal 
volgestapeld met allerlei spulletjes (waaronder een kruik 
Bols). Een liefdezuster komt met nog meer aanlopen. 
Rechts zien we een kapper aan het werk. Er staan twee 
teksten op: 

Verhuizen kost bedstro 

en, met hoofdletters: 

LIJD IN STILTE 

Vervolgens kwamen we een voorstelling tegen van 
een jongen met een mand appels op de rug. Terwijl hij 
zich bukt om nóg een appel op te rapen, rollen de appels 
uit de mand. Te lezen staat: 

ziekenhuispraktijk: een dikke man in een rolstoel 
voortgeduwd door een liefdezuster, een zware half ontkle
de man bij de dokter voor onderzoek. 

We verlieten het Jozefpaviljoen via een andere 
uitgang, waar we een klein glas-in-loodraam zagen 
waaropeen dravend paard staat afgebeeld in rood-oranje 
tinten. De signering Ninaberdmâi op de maker: Toon 
Ninaber van Eyben. We zullen elders in het complex 
nog veel werk van deze glazenier tegenkomen. 

De kapel en het zusterhuis 

Op 4 september 1933 werd de kapel van Berg en Bosch 
plechtig gewijd aan het Heilig Hart. Boven het altaar 
is een klein venster van gebrandschilderd glas van de 
hand van Henri Jonas, met een voorstelling van Jezus 
die zijn hart in zijn borst toont, dat wordt omgeven door 
een krans van stralen c.q. vlammen. Het Heilig Hart 
wordt vereerd als zetel van de brandende liefde van 
Christus voor de mensheid. 

Verdwenen Madonna met kind van Mari Andriessen. 

wie te veel wil hebben 
laat alles vallen 

De laatste twee afbeeldingen zijn ontleend aan de 

Aan de andere zyde van de kapel, boven de 
hoofdingang, bevindt zich een rond glasraam van dezelfde 
kunstenaar met een voorstelling van een golvende zee 
met vissen en een boot waarop Jezus staat, een illustratie 
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van het Nieuwtestamentische verhaal waarin Jezus met 
zijn discipelen het Meer van Galilea oversteekt. Een 
plotselinge storm steekt op en het schip dreigt te vergaan, 
maar met enkele woorden kalmeert Jezus de woedende 
golven. Het verhaal krijgt in de christelijke kerk een extra 
dimensie als de boot en de ruwe zee symbool zijn voor 
de kerk in de woelige wereld van vandaag. 

De kapel wordt al vele jaren niet meer als zodanig 
gebruikt; het is nu een ruimte waar feestjes en andere 
activiteiten plaatsvinden. Veel kerkelijke kunst is dan 
ook uit de kapel verwijderd, waaronder twee beelden 
van Mari Andriessen die in het schip van de kapel vlakbij 
het koor stonden. Het beeld aan de rechterzijde stelde 
Maria met het Christuskind voor; wat voor beeld er aan 
de linkerzijde stond konden we niet achterhalen. Van 
geen van beide beelden hebben we een spoor teruggevon
den. 

Ook de veertien kleine kalkstenen kruiswegstatiën 
van Mari Andriessen zijn zo'n zes of zeven jaar geleden 
uit de muren van de kapel gehakt; wij vonden ze terug 
in een tweedelig houten raamwerk in het stiltecentrum 
van het hoofdgebouw. Met de kruisweg wordt de gang 
van Jezus van het rechthuis van Pilatus naar Golgotha 
uitgebeeld. De lijnvoering van de reliëfs is sober, bijna 
primitief. De nimbussen zijn goudkleurig, de overige 
kleuren zijn zacht, mogelijk enigszins verbleekt. Bij het 
verplaatsen ontdekte men aan de achterkant van de 
kalksteen ook hakwerk van Andriessen: kennelijk heeft 
de kunstenaar de steen gekeerd om aan de andere zijde 
opnieuw te beginnen. 

Het smeedwerk voor de kapel was afkomstig uit 
het atelier van Jan Eloy Brom en Leo Brom, de 
edelsmeden uit Utrecht. Het is na de sluiting van de kapel 
verkocht en we konden er geen nadere informatie over 
vinden. 

In de zijmuren van het schip zijn negen driedelige 
ramen aangebracht, vier aan de zuidzijde en vijf aan de 
noordzijde. Elk raamdeel telt weer vele glas-in-loodraam-
pjes van afwisselend vierkante en zeshoekige ruitjes 
waarvan er telkens één uit gebrandschilderd glas bestaat, 
vervaardigd door Toon Ninaber van Eyben. Aan de 
zuidzijde zijn de twaalf apostelen afgebeeld, van links 
naar rechts, volgens de opschriften van de kunstenaar: 
S. Petrus, S. Andries, S. Jacob (zoon van Zebedeus), S. 
Joan (Johannes), S. Philippus, S. Bartholomeus, S. 
Mattheus, S. Thomas, S. Jacob van Alpheus, S. Simon 
de Yveraar (Simon Zelotes), S. Judas Th. (Judas 
Thaddeus) (de toevoegingen tussen haakjes zijn van de 
schrijver dezes). De twaalfde apostel, Judas Iskariot, 
ontbreekt, in zijn plaats werd zijn opvolger Matthias 
afgebeeld. Op het eerste raampje heeft de kunstenaar 
zijn werk gesigneerd en gedateerd: Ninaber 1932. Aan 
de noordzijde van het schip tellen we 15 gebrandschilder
de ruitjes met dezelfde signering. Ook elders in Berg en 

Bosch zullen we nog tientallen van deze werkjes 
tegenkomen, alle heiligen of bijbelse voorstellingen. 

Aan de noordzijde van de kapel staat het zusterhuis, 
ook wel klooster genoemd; hier woonden immers 
dominicanessen. Links van de ingang bevindt zich een 
hoekbeeld van de heilige Dominicus, de stichter van de 
orde der predikheren of dominicanen. Het beeld uit 
zandsteen is van de hand van Albert Termote en vormt 
een prachtig geheel met de architectuur van het 
zusterhuis. Dominicus heeft een boek in de hand (de vier 
evangeliën); de ster boven zijn hoofd verwijst naar een 
visioen van zijn meter, die bij zijn doop een ster op zijn 
voorhoofd zag neerdalen. De hond met een brandende 
toorts in de bek die aan de voeten van de heilige ligt, 
duidt op een droom van zijn moeder, waarin zij een 
dergelijk wezen baarde. 

Tussen de kapel en het zusterhuis bevindt zich nog 
een afzonderlijke kapel voor de zusters dominicanessen. 
Ook deze is sinds de jaren vijftig niet meer in gebruik, 
al staan de fraaie hou ten banken er nog wel. In de refter 
van het klooster en in de zusterkapel treffen we talrijke 
gebrandschilderde raampjes aan van Toon Ninaber van 
Eyben. 

In het zusterhuis, dat nu gebruikt wordt door de 
Willem Zeylmans van Emmichovenkliniek, hebben we 
nog even gezocht naar een madonnaraam van Ninaber, 
maar we hebben het niet teruggevonden. 

Hoekbeeld in zandsteen van St.- Dominicus, van Albert Termo
te. 
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We vervolgden onze weg naar de kloosterhof, waar 
we in een nis in de tuinmuur een reliëf vonden van 
geglazuurd aardewerk, voorstellend Onze Lieve Vrouwe 
van Lourdes. In Lourdes in de Franse Pyreneeën zag 
in het jaar 1858 een meisje tot 18 keer toe bij een grot 
Maria verschijnen. In 1864 werd in de grot een beeld 
geplaatst van Maria zoals Bernadette haar gezien had. 

Onze Lieve Vrouwe van Lourdes, hoog-reliëf van Albert Termote. 

De grot werd een bedevaartsoord, vooral voor zieken 
die hier genezing hopen te vinden. Met enige vrijheden 
heeft Albert Termote zijn eigen Maria van Lourdes 
geschapen. Zij heeft de handen gevouwen en lijkt 
enigszins te zweven. Boven haar hoofd is met een 
eenvoudige lijn een nimbus aangebracht. Helaas hebben 
vandalen de voeten afgebroken en bladderen de kleuren 
ernstig af. Aan de onderzijde van het reliëf is het 
monogram van Termote te zien, de letters A en T 
dooreen, en het jaartal 1933. 

Het kostte moeite een sleutel te vinden die toegang 
gaf tot het dodenkamertje of mortuarium aan de 
achterzijde van het economiegebouw. We zagen er een 
mooi dubbel raam van Toon Ninabervan Eyben: twee 
grote engelen met oranje-rode vleugels in een met sterren 
bezaaide ruimte. Met een kaars in de hand begeleiden 
zij de ziel van de overledene naar het hiernamaals. Op 
de wanden van het dodenkamertje heeft Ninaber indertijd 
ook schilderingen aangebracht. Eén ervan kennen we 
van een foto: een heuvelachtig landschap met een herder 
en een viertal schapen. De eronder geschreven tekst 
luidde: 'Tot Christus kudde behoorde deze, nu draagt 
de Goede Herder hem op de Eeuwige Velden'. De 
voorstelling ademt de sfeer van vredige rust. In de 
dodenkamer is geen van de schilderingen meer te zien, 
sinds men er een grote koelruimte in heeft aangebracht. 
Het is niet onmogelijk dat één of meer van de voorstellin

gen nog achter het isolatiemateriaal aanwezig zijn. 

Kunst van later datum 

Vlakbij de hoofdingang van het Bergen Boschcomplex 
staat in het plantsoen een beeld van Franciscus van Assisi, 
de stichter van de orde der minderbroeders of francisca

nen. Hij wordt door één van zijn 
biografen beschreven als klein en 
schriel met een slordige baard, en zo 
heeft de beeldhouwer Piet Jungblut 
hem ook uitgebeeld. De lelie in zijn 
linkerhand verwijst naar de gelofte van 
kuisheid. Een legende vertelt dat hij 
voor de vogeltjes preekte en ze opriep 
God te prijzen voor zijn zegeningen: 
de vogels vlogen op en vormden in de 
lucht een kruis. Het stenen beeld is 
zwaar beschadigd; de kop is er afgebro
ken en staat nu los op de romp van de 
heilige. 

Naast de kapel vinden we van 
dezelfde kunstenaar in een speciaal 
daartoe gemetselde nis een in steen 
uitgevoerde piëta, Maria met het dode 
lichaam van Christus op haar schoot. 

Jungblut heeft ook nog een kleine 
bronsplastiek van de heilige Genoveva gemaakt. Deze 
voormalige boerendochter werd in 422 in een dorpje bij 
Parijs geboren en hoedde als kind de schapen. Toen Parijs 
bedreigd werd door Attila, de koning der Hunnen, wist 
zij de aanval door gebed te verijdelen. Bij een belegering 
en een inval van de Franken heeft zij de hongersnood 

De heilige Genoveva, bronsplastiek van Piet Jungblut. 
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in de stad bestreden en van de overwinnaars vergiffenis 
verkregen voor de stad. Zo werd Genoveva de bescherm
heilige van Parijs. Jungblut heeft haar afgebeeld als een 
vriendelijk herderinnetje met een duif in de hand. 

Men vertelde mij dat de in Bilthoven woonachtige 
Jungblut deze beelden voor Berg en Bosch heeft gemaakt 
als dank voor hulp bij zijn onderduiken gedurende de 
tweede wereldoorlog. 

Ook van een andere plaatsgenoot, de Biltenaar Jits 
Bakker is werk op Berg en Bosch te vinden: in 1980 heeft 
hij een bronzen beeldje gemaakt voor de school in het 
kader van de zgn. 1%-regeling. Het beeldje draagt de 
titel Schommel. Een tweede beeldje van zijn hand, een 
bronzen plastiek van twee spelende kinderen, staat in 
de directeurskamer en is gesigneerd J.B. Dezelfde 
signering vinden we op een groot bronzen beeld, dat 
geplaatst is op een ruw gemetseld platvorm midden in 
een groot gazon. We zien een jongen die op z'n hurken 
zit en een tekkel aait. 

In het voormalige Jozefpaviljoen hebben we nog 
een grappig glas-in-loodraampje gezien van J. ten Bosch 
uit 1952. Het betreft een in felle kleuren uitgedoste nar 
met scepter. Het gedichtje erbij luidt: 

JE KOP IN DE WAR, 
BEZIET DE NAR. 

In dezelfdegang is een muurbeeld uit 1953 van Sjef 
Eywael aangebracht. Rechts staat St.-Hubertus, 
uitgebeeld alsjongemaninjagerstenuemet pijlen boog. 
Links van hem een hert met een kruis tussen het gewei. 
Volgens de legende was Hubertus in zijn jonge jaren 
liefhebber van wereldse geneugten, met name van de 
jacht. Toen hij op Goede Vrijdag op jacht ging, stond 
hij plotseling oog in oog met een wit hert, dat tussen de 
takken van zij n gewei een kruis droeg. Na deze ervaring 
bekeerde hij zich tot het christendom en werd later 
bisschop van Maastricht en vervolgens van Luik. St.-
Hubertus is de schutspatroon van de jagers. 

Op het Berg en Boschcomplex bevindt zich nog veel 
beeldende kunst die we in dit artikel onbesproken moeten 
laten, zoals een portret in brons van de eerste geneesheer
directeur prof. W. Bronkhorst, smeedwerk öp de 
buitengevel van het hoofdgebouwen bij het zusterhuis, 
een groep moderne kunstobjecten bij de Berg en 
Boschschool, een gevelversiering bij het astmacentrum 
en tal van werken die te vinden zijn in de ruimten van 
de diverse antroposofische instellingen. 

De toekomst van het Berg en Boschcomplex is 
momenteel erg onzeker. Er zullen zeker in de komende 
jaren ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Het is te 
hopen dat de betrokkenen in die moeilijke tijden de 
waarden van de architectuuren de beeldende kunst niet 
uit het oog zullen verliezen en waar nodig stappen zullen 

ondernemen tot behoud en bescherming ervan. 
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Glas-in-loodraam in het dodenkamertje. 
(Toon Ninaber van Eyben) 
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De belangrijkste kunstenaars van Berg en Bosch 

In het voorgaande artikel wordt een groot aantal kunstenaars genoemd. Hieronder volgteen korte levensbe
schrijving van genoemde kunstenaars. 

Marius Silvester Andriessen 

Mari Andriessen werd geboren in Haarlem op 4 december 
1897. Hij komt uit een zeer kunstminnende familie, waar 
vooral muziek een grote rol speelde. Zijn broer Willem 
was pianist en componist en onder meer directeur van 
het Amsterdamse conservatorium. Een andere broer, 
Frans, kennen we als politicus: hij was onder meer 
minister van Financiën (1977-1980). Twee zonen van 
Frans, neven van Mari dus, werden bekendecomponis-
ten. Mari werd beeldhouwer en wel één van de belangrijk
ste in Nederland. Zijn opleiding kreeg hij op de 
kunstnijverheidsschool te Haarlem, de Academie voor 
Beeldende Kunsten te Amsterdam, waar J. Bronner zijn 
leraar was, en aan de Akademie te München. Hij heeft 
een lang en arbeidzaam leven gehad alvorens hij op 7 
december 1979 op 82-jarige leeftijd overleed. Mari 
Andriessen is vooral bekend geworden door zijn 
verzetsmonumenten, bijvoorbeeld het monument van 
de februaristaking in Amsterdam. Hij beperkte zich niet 
tot stenen beelden en reliëfs, maar maakte ook vele 
bronzen. In veel r.-k. kerken en instellingen vinden we 
religieuze werken van zijn hand. In 1955 vervaardigde 
hij een bronzen kop van een ernstig kijkende Kees Boeke, 
te zien in de Werkplaats te Bilthoven. 

bijvoorbeeld FietsspeTm. brons bij de Van Everdingen-
school, Evenwicht bij het dorpshuis en Krachtmeting 
bij het Nieuw Lyceum. 

Jan Eloy en Leo Brom 

De edelsmederij van de familie Brom werd op 20 april 
1856 geopend door Gerard Brom (1831-1882). Grote 
bekendheid verwierf deze door zijn smeedwerk in 
neogotische stijl voor kerken, in samenwerking met 
neogotische architecten als Alfred Tepe. Zijn opvolger 
Jan Hendrik Brom ( 1860-1915) heeft de neogotische stijl 
losgelaten. Hij kreeg veel opdrachten van r. -k. instellingen 
voor het maken van liturgische voorwerpen. Jan Hendrik 
werd opgevolgd door Jan Eloy Brom (1891-19??) en Leo 
Brom (1896-1965), die de zaak op dezelfde voet 
voortzetten. Op 29 januari 1962 werd de edelsmederij 
aan de Drift no. 15 in Utrecht opgeheven. In De Bilt 
werden bij de bouw van de nieuwe Michaelkerk ( 1954/5) 
een altaar en zijaltaren geplaatst van Leo Brom; ook 
het tabernakel en de kandelaars zijn van zijn hand. 

Henri Charles Jonas 

Jits Bakker 

De Biltse Jits Bakker is geboren op 6 juli 1937 in het 
plaatsje Renkum bijj Arnhem, waar hij in zijn kinderjaren 
geconfronteerd werd met de gruwelijkheden van de 
oorlog. Op school was hij een slechte leerling, maar had 
al vroeg belangstelling voor boetseren en tekenen. Zijn 
opleiding bij diverse instellingen was vooral grafisch 
gericht. Tot 1968 maakte hij vooral tekeningen en 
aquarellen. In 1968 betrok hij zijn eigen atelier aan de 
Holle Bilt, vlakbij de Grontmij, waar hij voordien enige 
tijd had gewerkt. Vanaf die tijd ging hij ook bronzen 
maken, waarmee hij uiteindelijk wereldberoemd is 
geworden. Typerend zijn zijn plastieken waarin hij 
bewegende figuren (sporters, muzikanten enz.) heeft 
weten vast te leggen: beweging in brons betrapt. In 1974 
kwam zijn zelfgehonwde nieuwe werkmimte De Kooi 
gereed. Naast bronzen beelden maakt hij ook beelden 
van steen, verder glasmozaïek, sieraden en keramiek, 
terwijl hij ook de schilderkunst beoefent. In onze 
gemeente treffen we veel werk van Jits Bakker aan, 

Henri Jonas werd op 8 mei 1878 in Maastricht geboren 
en is tot op i 5 september 1944 Maastrichtenaar gebleven. 
Zijn vader was huisschilder, en Henri werd op 12-jarige 
leeftijd leerling in het familiebedrijf. Twee jaar later werd 
hij decoratieschilder in een aardewerkfabriek, maar na 
enkele jaren keerde hij terug tot zijn oude ambacht en 
volgde hij tevens lessen aan de Maastrichtse Stadsteken-
school. In 1916 besloot Jonas zich geheel aan de 
schilderkunst te wijden en werd hij als leerling toegelaten 
tot de Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. 
Vanaf 1923 begon hij zich naast het schilderen ook bezig 
te houden met het ontwerpen van glas-in-loodramen. 
Hij kreeg dertien belangrijke opdrachten, nagenoeg 
allemaal in het zuiden van het land, en doorgaans van 
de r.-k.kerk. Zijn grootste opdracht betrof het maken 
van dertig ramen in de St.-Antoniuskerk te Bleijerheide, 
waaraan hij met onderbrekingen van 1931 tot 1939 aan 
werkte. Zelfs het profane werk van Jonas heeft nog een 
religieus karakter. Met Charles Eyck en Joep Nicolas 
behoort Jonas tot de grondleggers van de Limburgse 
schilderschool. Naast schilder en glasschilder was hij 
tevens houtsnijder en lithograaf. 
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Petrus Hendrikus Joseph Jungblut 

Piet Jungblut werd in Utrecht geboren op 19april 1909. 
Hij woonde en werkte tot 1940 in deze stad. In september 
1940 verhuisde hij naar de Van Goyenlaan 6 te Bilthoven, 
waar hij meer dan 45 jaar heeft gewoond. Jungblut 
overleed in Zeist op 28 januari 1988. Hij maakte 
beeldhouwwerken, reliëfs en bronzen plastieken. Hij 
werkte aan monumenten en religieuze opdrachten. 

Antonius Cornells Ninaber van Eyben 

Toon Ninaber werd in 1896 in Scheveningen geboren 
en bleef daar wonen tot 1942. Vanuit Scheveningen 
vertrok hij naar het Brabantse land; eerst naar 's-
Hertogenbosch en vervolgens naar Boxtel, waar hij in 
1977 is overleden. Op de Haagse Academie voor 
Beeldende Kunsten behaalde hij zijn akte MO tekenen. 

Wemogen hem een veelzijdig kunstenaar noemen : 
hij tekende, schilderde, etste en vervaardigde chamottere-
liëfs, muurschilderingen, mozaïeken en meubelontwerpen. 

Ninaber is tevens leraar geweest in Den Haag, 's-
Hertogenbosch en Boxtel. Als goed katholiek was hij 
lid van het Algemeen Katholiek Kunstenaars Verbond. 

Op Berg en Bosch leren we Ninaber vooral kennen 
als glazenier. Onder zijn werken daar zijn er enkele in 
mozaïekuitvoering, zoals de twee engelen in het 
dodenkamertje, op de overige ramen van zijn hand zijn 
de schilderingen, heiligen en bijbelse voorstellingen, in 
het glas gebrand. 

Zijn werk is traditioneel van karakter; hij liet zich 
niet beïnvloeden door moderne stromingen. In hoeverre 
Ninaber zijn ontwerpen zelf uitvoerde is niet geheel 
duidelijk. Gedeeltelijk werden ze in elk geval uitgevoerd 
in andere ateliers, onder meer bij A.C. Valstar te 
Bilthoven. 

Lodewijk Antonius Sengers 

Lode Sengers werd in Rotterdam geboren op 5 september 
1896, doorliep daar de Academie voor Beeldende 
Kunsten en werkte er enige tijd. Toen Berg en Bosch 
werd gebouwd woonde hij in Bussum, vanwaar hij in 
1936 verhuisde naar Leiden. Daar is hij op 2 maart 1956 
in zijn witte huis in de Pesthuislaan overleden. 

Hij schilderde, tekende, etste, graveerde en maakte 
hout- en linoleumsneden, lithografieën en keramiek. Hij 
werd vooral bekend om zijn wandschilderingen in 
verschillende kerken, met religieuze voorstellingen zoals 
kruiswegstatiën. Maar ook 'dingen van alle dag' waren 
een geliefd onderwerp. 

Albert Termote 

Geboren op 30 juni 1887 in Lichtervelde is Albert 
Termote van Vlaamse afkomst. In Gent studeerde hij 
aan de Academie voor Schone Kunsten. Termote heeft 
tevens les gehad op de Academie voor Beeldende Kunsten 
te Amsterdam, met J. Bronner, die we ook al tegenkwa
men als leermeester van Mari Andriessen, als leraar. In 
1914 vluchtte Termote vanuit België naar Engeland, 
kwam een jaar later naar Nederland en liet zich hier 
naturaliseren. 

Termote is beeldhouwer; naast stenen beelden 
maakte hij ook bronzen en reliëfs. Hij werkte veel voor 
r. -k. kerken en heeft ook tal van monumenten vervaar
digd. Zijn scheppingen komen we overal in het land tegen. 
In Utrecht staan twee ruiterstandbeelden van zijn hand: 
St.-Willibrord op het Janskerkhof (1947) en St.-Martinus 
voor de gelijknamige kerk aan de Oude Gracht, 
Tolsteegzijde (1948). Ook in zijn woonplaats Voorburg-
Den Haag is veel werk van hem te zien. Termote is in 
1978 op hoge leeftijd overleden. 

Charles Hubert Marie Vos 

Charles Vos werd op 8 augustus 1888 In Maastricht 
geboren en overleed aldaar op 20 februari 1954. Hij was 
leerling van de ateliers van dr. P.J.H. Cuijpers te 
Roermond, de Tekenacademie te Antwerpen, de 
Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam en 
studeerde later in Parijs en Italië. Vos woonde en werkte 
in Rolduc, Antwerpen, Amsterdam, Parijs, Florence 
en Rome alvorens zich definitief in Maastricht te vestigen. 
Daar werd hij leraar aan de Kunstnij verheidsschool en 
later aan de Jan van Eyck-academie. Hij was lid van de 
Nederlandse Kring van Beeldhouwers. 

Hij stelde zijn kunst geheel in dienst van de 
katholieke kerk, waarvoor hij vele heiligen, statiën en 
piëta's vervaardigde. Naast stenen beelden maakte hij 
(zoals in Berg en Bosch) ook keramiek. Charles Vos geldt 
als een meester in de portretkunst. 
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Bezoek aan de zusters dominicanessen 

Pi eter J. Bangma 

Samen met voorzitter van de Historische Kring de heer Zonneveld bracht dr. Bangma, longarts in ruste, 
op vrijdag 30 juli 1993 een bezoek aan de zusters dominicanessen in het klooster Blijdorp te Voorschoten, 
die allen kortere of langere tijd gewerkt hadden in het sanatorium Berg en Bosch. 

deR.K. Arbeidersbeweging, de 
bestrijdingbegondertuberculo-
se. (...) Deze Vereenigjng, die 
reeds meerdere patiënten in 
sanatoria en bij particulieren 
had uitbesteed, had sinds lang 
het plan gevormd een 'eigen' 
sanatorium op te richten. (...) 
De Heer Serrarens, die reeds 
hier en daar vergeefsche pogin
gen had aangewend om zkh van 
de medewerking ener Religieuse 
Congregatie te verzekeren voor 
de verpleging der zieken in een 
sanatorium, dat zoo straks 
zoovele longlijders onder de 
R.K. arbeiders zou herbergen, 
wendde zich tot onze Congrega
tie met de bede in die dringende 

behoefte te willen voorzien. (...) Het lag reeds lang in 
de bedoeling van deAlgemeene Overste, de ziekenzusters 
in een gesticht te vereenigen, opdat zij én naar het lichaam 
èn naar de ziel minder zouden te lijden hebben van de 
nadeelen, die het voortdurend buitenshuis verplegen 
onvermijdelijk met zich brengt. 

Het voorstel van den Heer Serrarens werkte dit 
lang gekoesterde plan prachtig in de hand. In een 
sanatorium toch zouden de zusters zich aan het schoone 
werk der ziekenverzorging kunnen blijven wijden en 
tevens alle voorrechten genieten van het communiteitsle-
ven. 

En zo gebeurde het ook en vanaf 1920, eerst in 
Apeldoorn en vanaf 1933 in Bilthoven was de ziekenzorg 
in het sanatorium in handen van de zusters dominicanes
sen vanuit het klooster op het sanatoriumterrein. En 
zij wijdden zich dag en nacht aan hun dankbare taak, 
met volledige inzet en met voorbijzien van eigen belang, 
eigen carrière en rechten op gunstige arbeidsvoorwaarden. 
Het psychischeen lichamelijke welzijn van de tuberculose
patiënt was het enige doel waarnaar zij streefden. Zij 
hadden te maken met mensen die veelal jarenlang uit 
hun omgeving, gezin en werk waren gerukt. Het werk 
geschiedde met de handen en met het hart, zonder hulp 
van professionele krachten zoals sociaal werkers, 
orthopedagogen, psychologen, agogen en anderen-ogen. 

Voor ik een verslag uitbreng van het gesprek dal 

Zuster in het laboratorium in Berg en Bosch, Apeldoorn. 

Dankzij de duidelijke telefonische aanwijzingen van zr. 
Hippolyta en niettegenstaande de stortbuien en het 
slechte zicht vonden Piet Zonneveld en ik ons doel: het 
moederhuis van de zusters dominicanessen huize Blijdorp 
in Voorschoten, een groot gebouwencomplex om het 
oorspronkelijk 17e-eeuwse landhuis. 

Met uitzondering van zr. Laeta waren alle elf nog 
overgebleven oud-'Berg en Bosschers' in burger en 
blootshoofds. Opmerkelijk was het jeugdige elan van 
deze dames, die op zijn minst toch ruim zeventig waren 
en enthousiast vertelden van hun tijd in het sanatorium, 
verheugd dat er iets gedaan werd nu Berg en Bosch 
onlangs zo roemloos aan zijn einde gekomen is. 

De oudsten waren zr. Françoise en zr. Eventia, die 
respectievelijk in 1933 (kort na de vestiging in Bilthoven) 
en 1935 in het sanatorium Berg en Bosch hun werkzaam
heden begonnen. Zr. Gundisalva begon in 1940 en de 
overige zusters startten na de oorlog. 

In een belendend vertrek was op een tafel een keur 
van documentatie over het sanatorium uitgestald (zie 
de literatuurlijst), waaronder een kroniek waaruit ik mag 
citeren: 

In Mei 1919, klopte aan het Moederhuis te Voor
schoten aan, deHeerP.J. Serrarens, uit Utrecht, secreta
ris van 'Herwonnen Levenskracht', een afdeeling van 
het R.K. Vak bureau. 

'Herwonnen Levenskracht 'wasdeleuze, waaronder 
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wij met de elf zusters voerden, lijkt het mij zinvol als ik, 
om hun ervaringen beter tot hun recht te doen komen, 
iets vertel over het ontstaan van de tuberculose en de 
ontwikkelingvan debehandelingvan deze aandoening. 

De ziekte tuberculose 

Tuberculose is een infectieziekte en wordt veroorzaakt 
door de tuberkelbacterie, een staafvorming micro
organisme. Het leven van een tuberkelbacterie bestaat 
uit het zich delen, wanneer hij zich in een gunstige 
omgeving (37° C) en een goede voedingsbodem bevindt, 
ten koste van het weefsel waarin de bacterie terecht is 
gekomen. Zo kan in korte tijd een enorme populatie van 
bacteriën ontstaan met destructie van het weefsel waarin 
het proces zich afspeelt. In de overgrote meerderheid 
van de gevallen vindt de infectie bij de mens plaats via 
de lucht door aanhoesten van een 'open' tuberculoselij-
der. Via de bronchiën komen de bacteriën in de long 
en veroorzaken een ontstekingsreactie: de primaire haard. 
Ontstekingsprodukten en bacteriën worden via de 
lymfebanen afgevoerd naar de regionale lymfeklieren 
(long-hilusklieren) en veroorzaken hier eveneens een 
ontstekingsreactie: het zogenaamde primair complex. 
Door de natuurlijke weerstand en afweer van de gastheer 
vindt een inkapseling door verbind weefseling vaak met 
kalkafzetting plaats en worden de bacteriën ingesloten 
en delen zich niet meer. 

En daar kan het bij blijven, het hele leven, en de 
geïnfecteerde wordt niet ziek. De resten van deze infectie 
kunnen worden gezien op een röntgenfoto, maar een 
betere graadmeter is de tuberculinereactie. Tuberculine 
is eenvoudig gezegd de stof waaruit de tuberkelbacil 
bestaat. Deze wordt door middel van een kras (reactie 
van Pirquet) of prik (reactie van Mantoux) in de huid 
gebracht. Een geïnfecteerde reageert op die plaats met 
een roodheid en zwelling en is immuun voor het leven 
voor een nieuwe infectie van buiten. 

We mogen aannemen dat in het begin van deze eeuw 
meer dan 90% van de Nederlandse bevolking besmet 
was met de tuberkelbacterie,maar — gelukkig — werd 
slechts een minderheid ziek. 

Met recht werd tuberculose een volksziekte genoemd: 
door slechte sociale omstandigheden, ondervoeding, stress 
en alcoholisme kan de natuurlijke weerstand van het 
lichaam dusdanig verminderen, dat de 'sluimerende' 
bacteriën in het primair complex zich weer vermeerderen, 
doorbreken in de bloedbaan en de orgaantuberculose 
veroorzaken in longen, longvliezen (tuberculeuze 
pleuritis), hersenvliezen (fataal), nieren, wervels, 
gewrichten etc. De meest voorkomende vorm is de 
longtuberculose of phtisis (tering) met grote destructieve 
processen met vorming van holtes (cavernes). Door het 

ophoesten van grote hoeveelheden virulente bacteriën 
vormden de lijders evenzovele infectiebronnen voor hun 
naaste omgeving. Ik hoef nauwelijks te zeggen dat in 
de sloppen en stegen van de grote steden, waar de sociaal 
minder bedeelden samengepakt woonden, de infectie 
wijd en zijd om zich heen greep. 

Wat de bestrijding betreft moest de 'open' tuberculo-
selijder als infectiebron worden geïsoleerd; daartoe moest 
hij worden opgenomen in een sanatorium, waar met de 
behandeling en de verpleging kon worden begonnen. 

De behandeling 

Voor en tijdens de tweede wereldoorlog waren er nog 
geen medicijnen die de tuberkelbacterie konden 
vernietigen of hun deling konden tegengaan. De 
behandeling was in die tijd in de eerste plaats gericht 
op een verbetering van de algemene conditie van de 
patiënt om zo de natuurlijke weerstand te stimuleren: 
absolute bedrust in gezonde en zuivere bos- en berglucht 
(Davos), een goede voeding en een liefderijke verzorging. 
Dat betekende vele jaren kuren ver van huis en gezin. 

Er werden reeds voor de oorlog ingrepen verricht 
om te trachten de gevormde holtes in de longen tot 
verdwijning te brengen. In de eerste plaats was daar de 
kunstmatige pneumothorax: door een punctie werd lucht 
gelaten tussen de longvliezen en de zieke long viel samen, 
evenals de holte. 

Vaak waren, ook door het tuberculeuze proces, de 
longvliezen verkleefd en was deze ingreep niet mogelijk. 
In dat geval kon men trachten door het aanleggen van 
een extrapleurale pneumothorax hetzelfde effect te 
bereiken. Na het chirugisch verwijderen van een rib werd 
in dat geval het weefsel van de borstholtewand losgepre-
pareerd en viel de long met de verkleefde longvliezen 
samen na het inbrengen van lucht in de extrapleurale 
holten. Het was een ingrijpende behandeling met veel 
complicaties. 

Nog ingrij penderwas demutilerende thoracoplas
ties een ingreep waarbij een aantal ribben van een 
borstholtehelft werd verwijderd. 

Een vierde methode was een verlamming van één 
middenrifhelft door vernietiging van de zenuw, waardoor 
het middenrif aan één zijde een hoge stand aannam en 
bij de ademhaling niet meer bewoog, met als gevolg een 
verkleinde, niet meer functionerende long. 

Alle hier beschreven en reeds lang verlaten 
behandelingsmethoden gaven een min of meer blijvende 
verslechtering van de functie van de long en de resultaten 
waren maar matig. 
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Vooruitziende blik 

Het sanatorium Bergen Bosch was van 1920 tot 1933 
gevestigd in Apeldoorn, in een gebied van stilte en rust 
en gezonde boslucht, maar ver verwijderd van medische 
centra. Dr. Bronkhorst was geneesheer-directeuren hij 
was niet de enige in den lande. Maar hij was wel de enige 
in die tijd die voorzag dat in de toekomst belangrijke 
ontdekkingen zouden worden gedaan in de behandeling 
van tuberculose, en dat dat niet in de bossen van 
Apeldoorn zou geschieden. Deze vooruitziende blik 
kenmerkt hem als de onsterfelijke pionier van de 
tuberculosebestrijding in dit land en in de wereld. Zo 
ging hij op zoek naar een andere lokatie, en het werd 
Bilthoven, ook in gezonde bossen, maar onder de rook 
van medische centra in Utrecht, waar hij alle nieuwe 
ontwikkelingen wilde meemaken en bevorderen. 

Nieuwe ontwikkelingen 

Van 1933 tot kort na het einde van de oorlog bleef wat 
de behandeling betreft alles bij het oude. In 1946 kwam 
schoorvoetend de doorbraak. Het eerste medicijn dat 
de tuberkelbacil in zijn groei remde (tuberciilostaüciim), 
streptomycine genaamd, werd toegepast, later gevolgd 
door PAS (para-amino-salicylzuur), een in drankvorm 
afschuwelijk smakend,misselijkmakend zwak tuberculo-
statisch medicijn. Een mijlpaal in de medicamenteuze 
behandeling was de ontdekking van INH (iso-nicotine-
zuur-hydrazine) in 1952. Na aanvankelijke successen 
met deze middelen kwamen ook de teleurstellingen: na 
een lange behandeling met één van deze medicijnen 
vlamde het tuberculeuze proces weer op en bleken de 
gekweekte bacteriën geheel ongevoelig voor het gebruikte 
middel. Het resistcntieprobleem is ingewikkeld en het 
zou mij te ver voeren er hier nader op in te gaan. 
Research toonde echter aan dat een behandeling met 
meerdere tuberculostatica tegelijk resistentie weet te 
voorkomen. 

Een tweede grote vooruitgang was de chirurgische 
behandeling: de longoperatie, het wegnemen van de zieke 
long, kwab of segment. Dit werd mogelijk door de 
invoering van de intratracheale narcose, waarbij de 
longen bij geopende borstholte naar believen 'beademd' 
konden worden. In de jaren vijftig werden in het 
sanatorium Berg en Bosch ca. zes patiënten per week 
geopereerd door de chirurg dr. Klinkenberg, die daarvoor 
uit Nijmegen naar Berg en Bosch kwam. Het vooronder
zoek en de nazorg waren in handen van de medici, de 
paramedici en het verpleegkundige personeel van het 
sanatorium zelf. 

Het vooronderzoek bij dergelijke operaties bestond 
uit een nauwkeurige lokalisatie van het longproces door 

röntgendiagnostiek {planigrafie en bronchografiè) en 
bronchoscopie. Verder was het noodzakelijk na te gaan 
of de longfunctie van de patiënt een operatie toeliet. 
Behalvedeventilatiemeting(5p7ro/77e^ne,)engescheiden 
ventilatiemeting (bronchospirometrie) werd ook de 
eigenlijke functie van de longen, de gasuitwisseling 
nagegaan. Deze bestond in het bepalen van zuurstof en 
kooizuurspanning in het slagaderlijk bloed, in rust en 
tijdens arbeid op de fiets-ergometer. Ook een bepaling 
van de hartfunctie was uiteraard van belang. Al deze 
onderzoeken werden in het sanatorium zelf verricht. 

Het einde van sanatorium Berg en Bosch 

Het doel van de bestrijding van 'volksvijand nummer 
één' was bereikt en daarmee was het lot van het instituut 
sanatorium bezegeld: 'Der Mohr had seine Schuldigkeit 
getan, der Mohr kann gehen'. Kuren was niet meer nodig, 
poliklinische behandeling met een keur van moderne 
tuberculostatica bleek voldoende, de open tuberculoselij-
der was na enkele weken niet meer infectieus voor zijn 
omgeving. De tuberculose (tot op de huidige dag lang 
niet uitgeroeid, integendeel) werd 'gedegradeerd' tot een 
gewone, poliklinisch of ineen ziekenhuisbehandelbare 
infectieziekte. En zo verdwenen in dejaren zeventig alle 
sanatoria in Nederland, ook in 1972 Berg en Bosch. 

De taakverdeling in het sanatorium 

Keren wij dan nu, na deze lange inleiding, terug naar 
ons gesprek met de elf zusters dominicanessen. Deze 
vertelden dat in de 'bloei'periode van het sanatorium 
in Berg en Bosch 80 religieuses werkten. Zij werkten niet 
alleen in de ziekenverpleging maar waren ook geheel 
of gedeeltelijk betrokken bij de röntgendiagnostiek, het 
laboratoriumonderzoek (microscopisch onderzoek van 
het sputum, kweken, resistentiebepalingen van de 
gekweekte bacteriën voor de verschillende tuberculostati
ca), longfunctiebepalingen, onderwijs aan de kinderen, 
administratie, arbeidstherapie, keuken, naaikamer en 
wasserij. Mannelijk personeel was er alleen voor de 
technische dienst, het onderhoud van tuin en bos en een 
deel van de administratie, vrouwelijk lekenpersoneel (ca. 
70 meisjes) alleen voor huishoudelijke bezigheden. 

Het sanatorium was een kleine maatschappij op 
zichzelf, zonder contact met de burgerij van Bilthoven, 
zeker in de vooroorlogse jaren; in mijn Bilthovense tijd 
was ik mij als knaap zelfs niet bewust van het bestaan 
van deze instelling. Geneeskundige hulp aan personeel 
en patiënten op ander gebied dan de tuberculose werd 
gegeven door de in het sanatorium werkzame arts
assistenten in opleiding voor longarts en bij uitzondering 
door een huisarts uit Bilthoven. Bij problemen op het 
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gebied van de interne geneeskunde kwam er een internist 
uit Utrecht in consult. 

De zusters dominicanessen 

Er waren tot 1947 geen lekeverpleegsters en ziekenver-
zorgsters werkzaam in het sanatorium. In 1947 werden 
de eerste gediplomeerde lekeverpleegsters in dienst 
genomen en ingezet op het Mariapaviljoen (de vrouwen
afdeling, vanaf 1958 had deze afdeling uitsluitend 
lekeverplegjng), in 1951 ook in het kinderpaviljoen. In 
de laatste jaren van het sanatorium was het aantal 
religieuses van 80 gereduceerd tot tien. In 1972, het jaar 
van de sluiting, waren er nog twee, zr. Hippolyta en zr. 
Emundine. 

Één der zusters dominicanessen in de hal van het Mariapa

viljoen ca. 1943. 

Zoals al eerder opgemerkt zetten de religieuses zich 
voor 100 procent in voor hun taak en werden zij overal 
ingezet waar zij nodig waren. Zo vervulden zij de meest 
verschillende functies: zr. Françoise (van 1933-1955 in 

het sanatorium) deed de medische correspondentie en 
het laboratoriumonderzoek (sputum); Zr. Eventia werkte 
lange tijd als verpleegster in het Jozef paviljoen, maar 
ook op alle andere afdelingen en in de portiersloge; Zr. 
Emundine, één van de twee hekkesluitsters, werkte onder 
meer in de naaikamer. Zr. Delphine werkte evenals zr. 
Hippolyta op de röntgenafdeling. Zij hadden daar de 
omvangrijke en verantwoordelijke taak van een 
hooggekwalificeerde röntgenlaborante en dat met in die 
tijd nog logge apparatuur: longfoto's voorachterwaarts 
en dwars, odelka's (kleinbeeldfotografie) voor de 
tweemaandelijke controle van het personeel, planigrafie 
en bronchografie. Na de start van het algemene 
ziekenhuis Berg en Bosch verrichtten zij onder leiding 
van de röntgenoloog dr. Oeffner ook het röntgenonder
zoek van andere organen. Zr. Laeta, die zelf enkele jaren 
kuurde en toen onder meer een studie over Kierkegaard 
maakte, functioneerde van 1952-1961 als researchlaboran-
te op de hart- en longfunctie en hield zich bezig met de 
bepalingen van zuurstof- en koolzuurspanning en 
zuurgraad in het slagaderlijke bloed. Zr. Celestina was 
van 1947-1966 werkzaam als verpleegster in het 
sanatorium. Zij vertelt dat de verzorging van de patiënten 
aanvankelijk op de eerste plaats stond, de aandacht voor 
medische handelingen kwam later. Zr. Epiphania kuurde 
zelf van 1946 tot 1949 en was later onder meer werkzaam 
als verpleegkundige in de zonnezaal van de kinderafde-
ling.Zr. Gundisalva werkte als verpleegster vanaf 1940 
in het sanatorium en heeft zoals meer religieuses geen 
enkel vakdiploma. 

Prof. Bronkhorst vond een officiële opleiding voor 
verpleegster, röntgenlaborante of analyste niet nodig: 
'Het belangrijkste is datje twee rechterhanden hebt en 
het hart op de rechte plaats', was zijn devies. Dr. Hirdes, 
die hem in 1950 opvolgde als geneeskundig directeur 
bracht daarin verandering: hij stelde de religieuses in 
de gelegenheid een stage in een algemeen ziekenhuis te 
volgen voor het behalen van het A-diploma verpleegster. 

Zo werkte zr. Liguoria van 1951-1953 in een 
ziekenhuis te Tiel en was zij van 1962-1970 als gediplo
meerde verpleegkundige werkzaam in het sanatorium. 
Zij vertelt ons dat na de Hongaarse patiënten ( 19 56) er 
Spaanse, Italiaanse, Griekse en Portugese tuberculosepa
tiënten werden opgenomen, en dat deze geleidelijk de 
Nederlandse katholieke arbeiders en hun gezinnen 
begonnen te overvleugelen; een bewijs dat in vergelijking 
met Nederland de tuberculosebestrijding in die landen 
nog op een laag pitje stond. Het gaf de nodige moeilijkhe
den in de aanpassing aan de strenge sanatoriumregels, 
mede door de taalbarrière. Toen er Algerijnen, Turken 
en Marokkanen werden opgenomen, zo vertelt zr. 
Liguoria, gemakshalve op één zaal omdat zij toch 
allemaal tot de islam behoorden, dreigden moord en 
doodslag onderling. Zr. Gundisalva, de niet gediplomeer-
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de, had het daar minder moeilijk mee en vertelt dat zij 
goed kon opschieten met de vreemdelingen. 

Attenties van kwekers 

Het sanatorium Berg en Bosch was niet zo geïsoleerd 
van de buitenwereld als men na lezing van het voorgaande 
misschien zou denken. Zo verhaalt zr. Emeralda hoe 
eenmaal per jaar de kwekers uit het Westland druiven 
brachten en gedurende de nacht het altaar in de kapel 
versierden met deze vruchten, korenaren en bloemen. 
En dan waren er de bollenkwekers, die op de laatste 
zaterdag van november met bussen naar het sanatorium
terrein werden vervoerd om daar hun bollen te poten. 
In het voorjaar kwamen ze terug om het resultaat te zien. 

Prof. Bronkhorst 

Ten tijde van het geneesheer-directeurschap van prof. 
Bronkhorst, vertellen zij, heerste op Bergen Bosch een 
ijzeren discipline, zowel voor de patiënten als voor het 
personeel en de medische staf. Bronkhorst's wil was wet, 
maar hij werd wegens zijn rechtvaardig en kundig beleid 
op handen gedragen. Driemaal per week maakte hij met 
zijn staf 'grote visite' bij de patiënten. Zodra hij 
binnenkwam moesten alle werkzaamheden op de zaal 
gestaakt worden, wat soms tot moeilijkheden aanleiding 
gaf als er juist een patiënt een wasbeurt kreeg. De 
patiënten, zowel volwassenen als kinderen, moesten 
tijdens zijn visite keurig op bed liggen; de kinderen 
werden soms getest op hun kennis van de catechismus. 

Er was ook tijd voor wereldse ontspanning voor 
patiënten en personeel: films, cabaret en toneel van 
toneelgezelschappen buiten het sanatorium. Ook hier 
was prof. Bronkhorst altijd bij aanwezig om toezicht 
te houden. Eens, zo vertellen de zusters, was er voor het 
personeel een cabaretvoorstelling (Drie in een lijstje) van 
een gezelschap uit Het Gooi. Toen er al voor de pauze 
enkele kleine aanwijzingen waren dat het gebodene in 
een soort strip-tease zou ontaarden, beklom prof. 
Bronkhorst het podium en sommeerde de spelers 
onmiddellijk te vertrekken. 

Feesten op Berg en Bosch 

Zeer goede herinneringen hebben de zusters aan de 
terreinfeesten, een soort kermis met kraampjes, 
grabbeltonnen en draaiorgels. Verder waren er de 
Sinterklaasviering en de verjaardag van prof Bronkhorst. 
Kerkelijke feestdagen werden uitbundig gevierd met 
processies op het terrein. Eenmaal in de t wee j aar kwam 

kardinaal Alfrink op bezoek en maakte ook een ronde 
langs de patiënten. Eens, vertelt één van de zusters, 
herkende hij een patiënt die hij twee jaar geleden ook 
gesproken had. Na een kort gesprek nam Zijne Eminentie 
afscheid met de woorden: 'Nu, tot ziens over twee jaar', 
waarop de patiënt reageerde: 'Liever niet, dan hoop ik 
bij mijn verkens te zijn!' 

Afscheid 

En zo volgde de ene anecdote op de andere. Om half 
vier werd het gesprek beëindigd en namen we afscheid 
van de zusters, maar niet voor zr. Hippolyta ons een 
rondleiding door het hele klooster had gegeven. Hierover 
zou veel interessants te schrijven zijn, maar dat valt buiten 
het raam van ons onderwerp. Om half vijf vertrokken 
wij Stichtwaarts, zeer dankbaar voor de gastvrijheid en 
de waardevolle informatie van onze gastvrouwen. 

Literatuur: 
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archief van het klooster Blijdorp te Voorschoten. 
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- W. Bronkhorst: Arbeidstherapie en nazorg, 1927; 
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- 'Het Sanatorium Berg en Bosch 'teBilthoven, in: R.K. 
Bouwblad, z.j.; 
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1938; 
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- Zusters Zorgen, in: De Katholieke Illustratie 1941, p. 
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De museumgroep Berg en Bosch 

Piet Zonneveld 

In deze bijdrage wordt een kort overzicht gegeven van de activiteiten van de museumgroep Berg en Bosch. 

Enige jaren terug is, op initiatief van Bart Jan 
Krouwel en Helene van der Vloed, de 'Museumgroep 
Medisch Centrum Berg en Bosch' in het leven geroepen. 
De groep bestaat uit zes personen: Els van Beurden, 
Anne-Mieke van den Hemel, Nieske van der Heijde, Piet 
Raven, Jos Visser en Helene van der Vloed. Vijf van hen 
waren tot voor kort werkzaam in het Medisch Centrum 
Berg en Bosch. Op het ogenblik zijn van hen alleen de 
laatste twee nog werkzaam op het terrein en werkt Nieske 
bij de Stichting Kinderdagopvang, die ook op het terrein 
van Berg en Bosch is gevestigd. 

De museumgroep kwam regelmatig bij elkaar. Ze 
stelde zich als doel het uitgeven van een boekje op 18 
juli 1993 {60jaar Berg en Bosch -Bilthoveti) en het veilig 
stellen van archiefmateriaal in de ruimste zin van het 
woord. Via het Informatiebulletin van het Medisch 
Centrum werd hiervan melding gemaakt. Het laatste 
bulletin verscheen met kerstmis 1992. 

De eerste doelstelling, de uitgave van 60jaar Berg 
en Bosch, is (nog) niet gehaald. De groep is daarom blij 
met het initiatief van de Historische Kring om haar 
oktobernummer te wijden aan Berg en Bosch. 

Wel leverde het formeren van de Museumgroep kuke 
contacten op. Zo kwam een ex-collega vijf plakboeken 
met geordende kranteknipsels over Berg en Bosch 
aanbieden, die telkens de hoogtepunten van het jaar 
beschrijven. Ook werden onder andere contacten gelegd 
met de Mari Andriessen-stichting, de familie van de 
beeldhouwer Jungblut en met Hans Bronkhorst (zie ook 
blz. 7 e.V.). De groep werd en een deel is nog steeds 
aanspreekpunt voor onder andere vragen over het 
verleden. 

De tweede doelstelling is goeddeels bereikt. Oude 
medische instrumenten, plaquettes, schilderijen, 
fotoboeken, notulen (vanaf 1934!), de aankoopakte van 
het terrein, speldjes, de altaartafel - om maar enige 
dingen te noemen — zijn 'gered', mede door de welwil
lendheid van de curator in het faillissement van het 
Medisch Centrum, mr. A.J.M, van Riet. 

Bij de openbare verkoop op 15 mei jongstleden 
liepen er wel 800 kooplustigen rond, van wie velen zich 
opwierpen als 'beschermheer'. De groep is blij dat de 
dienst Geestelijke VerzorgingDeBilt/Bilthoveninstaat 
was de Kruiswegstatiën, een jeugdwerk van Mari 
Andriessen (zie ook blz. 14) te kopen. 

Niet alles van historische betekenis kon behouden 
blijven. Zo kocht het Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht 
voor ƒ 3600,— een vitrinekast met oude medische 

apparatuur en instructiemateriaal dat prof. Bronkhorst 
indertijd gebruikte bij zijn lessen. De vitrinekast is nu 
te bewonderen in de hoofdingang van de polikliniek van 
het Oudenrijn Ziekenhuis. 

Inmiddels wordt onderzocht waar het materiaal 
dat de Museumgroep tot dusverre verzameld heeft het 
best ondergebracht kan worden ter archivering en 
conservering. Gedacht wordt aan het documentatiecen
trum van de Katholieke Universiteit in Nijmegen vanwege 
de katholieke oorsprong van het sanatorium Berg en 
Bosch, aan het archief van de FNV, waarin de Katholieke 
Arbeidersbeweging is opgegaan, aan de gemeente De 
Bilt en aan de plaatselijke vereniging Historische Kring 
d'Oude School. 

De Museumgroep Berg en Bosch wil ter ere van 
het 60-jarig bestaan (18 juli jl.) van Berg en Bosch -
Bilthoven de activiteiten van de Historische Kring d' 
Oude School (de uitgave van dit themanummer en de 
tentoonstelling in WVT over Berg en Bosch, zie ook 
blz. 2) onder de aandacht brengen van een groot publiek. 
Na verkregen toestemming van onder andere de curator, 
zullen het terrein en de Bronkhorstzaal op beide 
tentoonstellingsdagen open zijn voor bezoek. 

Museumgroep Medisch Centrum Berg en Bosch, 
Postbus 401, 
3720 AK Bilthoven. 
« 030 - 28 99 11 (algemeen) 
* 030 - 28 98 77 (A.H. van der Vloed). 
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