
VILLA BERGZICHT

In de centrale hal van het Juliana Ziekenhuis Veenendaal
hangt een stenen plakette,waarop in koperen letters de
volgende tekst staat weergegeven:

TER EERBIEDIGE NAGEDACHTENIS AAN

ELISABETH JOHANNA VAN DOORN
GEB.HOOTSEN

GEB. TE HELVOIRT 6 FEBRUARI 1869
OVERL. TE RHE.NEN 27 JANUARI 1952

DIE DOOR HET SCHENKEN VAN HET TERREIN
EN ENIGE GEBOUWEN,HET MOGELIJK HEEFT

GEMAAKT DIT ZIEKENHUIS TE STICHTEN

17 OKTOBER 1946 - 2 JULI 1959

Wie was Elisabeth Hootsen en hoe is het vergaan met de
'enige gebouwen'.waarvan in deze tekst sprake is?

Het belangrijkste gebouw op het terrein was toen de
oude villa Bergzicht waar de wieg van het Juliana Zie-
kenhuis lag.Deze villa,die dus de eerste fase van het
bestaan van het Juliana Ziekenhuis vormt,zal vermoedelijk
begin 1983 worden afgebroken.
Om de afbraak van de oude villa niet geheel geruisloos
te laten verlopen,hebben wij wat naspeuringen verricht
naar de geschiedenis van deze villa en enkele daarmede
verband houdende zaken.
Er hebben zich,vooral in de beginfase van het pension,
zeer vele verbouwingen,uitbreidingen en veranderingen
voorgedaan.De belangrijkste zullen wij hier nader be-
spreken.

VJij moeten daarbij teruggaan naar de vorige eeuw,toen
Jacob Hootsen trouwde met Margarieta Nelina Hiensch.
Beiden waren zij uit Veenendaal afkomstig,zij kwam van
de 'Grifthoeve' in het Gelders Veenendaal.
Na hun huwelijk vertrok het jonge paar uit Veenendaal
en woonde onder meer in Helvoirt,waar Jacob Hootsen
werkzaam was op het kasteel.Daar zijn vier kinderen ge-
boren. De zoon Teunis Cornelis werd hoofd van een school
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in Hoevelaken,later in Ederveen.Hij was daci.. 3en bekend
man in de bijenwereld en als amateur-geoloog Natrokken
bij opgravingen.
De drie dochters heetten Margaretha Nelina en Elisabeth
Johanna (tweelingen,geb. 1869) en Jacoba Wilhelmina (ge-
boren 1871).De drie ondernemende zusters,geïnspireerd
door het leven op het kasteel Helvoirt,wilden zelf ook
eens een landgoed bezitten.Daar de ouders uit Veenendaal
kwamen en zij de omgeving hier goed kenden,ging de be-
langstelling uit naar een uniek stuk grond gelegen aan
de voet van de heuvelrug en aan de rand van de Gelderse
Vallei.Deze streek is plaatselijk bekend als het Veeneind
en het ligt in de gemeente Rhenen.
Op dit stuk grond,op de kadastrale kaart van 1881 nog
geheel onbebouwd,was in 1887 een huis gebouwd.De grond
grensde aan de Cuneraweg,toen nog een zandweg met karre-
sporen (afb. 1),

Afb. l De Cuneraweg was omstreeks 1900 nog een zandweg met karre-
sporen.
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Afb. la,zie ommezijde. Deze foto van KLM-Aerocarto,waar ook een prent-
briefkaart van bestaat,geeft een goede indruk van het terrein
rondom de villa in 1948.
Op de voorgrond de villa Bergzicht met rechts ervan de oor-
spronkelijke boerderij van 1899.Daarachter de keuken en enkele
bijgebouwen.Op de achtergrond de villa Margaretha,die vroeger
aan déze zijde een veranda had.
Rechts is tussen de bomen de Cuneraweg nog zichtbaar.



Op 14 November 1898 kochten Margaretha Nelina Hootsen en
Jacoba Wilhelmina Hootsen van de gebroeders Jacobus Al-
bertus en Gerrit Jan de Rooij het "huis met erf en bouw-
land,gelegen aan den Cuneraweg en den Veenschenweg",
groot ruim 2 ha voor de prijs van duizend driehonderd
vijftig gulden.Het was het stuk dat ligt tussen ongeveer
de huidige toegangsweg naar het ziekenhuis en het zuster-
huis .
Het genoemde huis werd in 1899 afgebroken en vervangen
door een witte boerderij.Deze had de vorm van de boer-
derijen uit de streek en is te zien op afb. la,21,22 en
23 (rechts op de foto's).Het was er rustig en er was in
de omgeving gemakkelijk aan boter,melk,eieren en groente
te komen,hetgeen met het oog op het houden van een pen-
sion van groot belang was.

Afb. 2 Pension Bergzicht in 1902,gezien ongeveer vanaf de huidige
rijwielstalling.De Cuneraweg is dus rechts gesitueerd.

In 1902 werd er een woonhuis tegenaan gebouwd,zichtbaar
op afb. 2.De oorspronkelijke boerderij gaat op de foto
geheel schuil achter dit woonhuis.In deze uitbouw ves-
tigden de beide zusters hun pension.In net begin kon men
de Wielingsheuvel zien liggen,vandaar de naam 'Bergzicht'.
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Een oprijlaan met sparren werd aangelegd naar de Grindweg,
twee stenen pilaren markeerden er de ingang.Deze pilaren
staan er nu nog,op het kleine parkeerplaatsje bestemd
voor artsen.
In 1903 kochten dezelfde zusters van dezelfde gebroeders
De Rooij 'enig bouwland en hakhout,gelegen tusschen den
Cuneraweg en Vendelschenweg,naast pension Bergzicht'. Het
was groot 3 ha en kostte ƒ 765.= en het is het stuk,ge-
legen tussen de toegansweg tot het ziekenhuis en de
tegenwoordige camping het Bergbad.
Er werd voor onze begrippen in een onvoorstelbaar tempo
gebouwd,want in 1904 reeds werd het pension uitgebreid:
tegen het huis van afb. 2 werd een villa gebouwd (afb. 4
en 5) en het geheel bestond nu dus uit drie delen.

Jacoba Wilhelmina raakte verloofd met een pensiongast,
Albert v.d. Jagt.Zij heeft toen in 1907 haar 'onverdeel-
de helft,een heerenhuis genaamd Bergzicht.ingericht voor
pension,met schuren,erf,tuin,bouwland,plantsoen.opgaande
boomen en houtgewassen,gelegen aan den Cuneraweg en
Vendelschenweg,waarvan de wederhelft behoort aan Marga-
retha Nelina Hiensch',voor ƒ 5000 verkocht aan de
derde zuster.Elisabeth Johanna.
Jacoba trouwde in 1908 en zij vertrok naar Leiden,waar
haar man een baan had aan het Acad. Ziekenhuis.
In hetzelfde jaar 1908 gingen de tweelingzusters Margare-
tha Nelina en Elisabeth Johanna een 'vennootschap van
koophandel' aan,het doel was het exploiteren onder de
firmanaam 'Gezusters Hootsen' van het pension Bergzicht
gelegen nabij Prattenburg onder Rhenen.
Tevens werd toen in October 1908 door de Gezusters Hoot-
sen een bouwaanvraag ingediend voor een grote verbouwing,
R.van Lienden was de bouwmeester.De aanvraag werd afge-
keurd maar een nieuwe tekening,thans mede-ondertekend
door de gebr. Van Wagensveld,werd door burgemeester en
wethouders van Rhenen goedgekeurd op 2 Februari 1909.De
beide bouwaanvragen zijn nog aanwezig in het Gemeente-
archief te Rhenen.We zien het uitgebreide pension op de
afb. 6 en 7,het heeft in grote trekken de vorm gekregen
van de villa,zoals wij die vandaag nog aantreffen.Men
had de zijgevel verlengd en er een plat dak op geplaatst.

Inmiddels was het terrein prachtig aangelegd met dennen-
bos ,weiden, sparren en andere bomen,boomgaard,moestuin,
tennisbaan,croquetbaan,speelweide met schommel en wip.Aan
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Afb. 3 De hoofdingang vanaf de Grindweg,met oprijlaan.Het hekwerk werd
in 1923 door B.v.d.Berg en A.v.d.Jagt aangebracht.Er lagen hier
en daar grote keien opdat de rijtuigen goed in het midden
zouden rijden.De foto is van ca 1925.

Afb. 4 De villa,die in 1905 tegen het woonhuis van afb. 2 werd ge-
bouwd.Links een prieel.
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de kant van het huidige Bergbad was toen riog een koren-
veld.

i «»'

Afb. 5 De nieuwe villa tegen het woonhuis.Bij de A de bel.De dame in het
wit,met de handen gevouwen,is Jacoba Wilhelmina Hootsen.Ca 1906.

Op l October 1909 werd de aanvraag voor de bouw van een
'koetshuis' goedgekeurd: onder dezelfde bouwmeesters kwam
naast de villa de bouw van deze dependance gereed,langs
de Cuneraweg,ongeveer achter de huidige bushalte.Dit ge-
bouw is bekend geworden als de villa Margaretha,nog
zichtbaar op afb. 8 en op afb.la bovenaan.Het had vroe-
ger aan de kant van Bergzicht een veranda.Vlak bij lag
het Jacobspaviljoen.genoemd naar vader Hootsen.Het was
een 6-hoekige theekoepel met hardstenen stoep,de ramen
waren voorzien van gekleurd glas.
De dochter van de jongste van de drie zusters,die toen
als kind vanuit Leiden vaak naar Bergzicht kwam,herinnert
zich nog uit de jaren zo rond 1920:

"Voor mij als kind was het logeren in Bergzicht het
'zijn in het paradijs'.Mijn broer en ik waren er dan
14 dagen.Het hek tussen de witte palen (aan de huidige
Grindweg) was voor ons de poort,waar we met het rij-
tuig het paradijs binnenreden.Wij woonden weliswaar in
het Westen,maar dit park,waar je veilig kon dwalen,
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Afb. 6 Het familie-Pension ^Bergzicht" in 1910.Na de verbouwing van
1909 was het rechterdeel uitgebreid en vormde nu één geheel
met de villa.

Afb. 7 De villa MBergzicht" omstreeks 1915.Cornelis van Doorn staat
voor het huis.Op het balkon de kleine Cornelia met tante
Margaretha.
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Afb. 8 Het Jacobspaviljoen met tante Margaretha en nichtje Cornelia.Op
de achtergrond rechts de vil l a Margaretha,ca 1930.
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Afb. 9 Gezicht op het paviljoen Dennenlust met rechts villa Bergzicht.
De duivenslag met duiven was van B.v.d.Berg, die hier voor het
paviljoen zit,achter hem Margaretha,daarnaast Cornelia
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waar steeds iets nieuws te ontdekken was,was iets heel
bijzonders.Mijn broer en ik ontdekten steeds nieuwe
interessante plekjes, 's Avonds waren we vaak op de
speelweide,niet ver van het Jacobspaviljoen.op een
heuveltje stond de bergkoepel.Er was een schommel en

, __ een wip.In de boomgaard,vlak bij de villa Margaretha,
aan de rand van de weide bloeiden de vruchtbomen.De
vogels,die zongen ook nog als we in een kamer aan de

'̂  Oostzijde,meestal boven gingen slapen.De luiken gingen
dicht,er was een hartje in de luiken waar iets licht
door scheen.Er was een geweldige vrede en harmonie.Zo
nu en dan gakten de ganzen.Mijn vader maakte met ons
prachtige wandelingen in de omgeving.Er liep een pad
langs het terrein aan de Oostzijde.dat later langs het
Bergbad liep waar riu een recreatiecentrum is met bunga-
lows. Er waren daar korenvelden met klaprozen en koren-
bloemen. Schuin liep een pad door de rogge akkers naar
de Grindweg, 's Zondags hoorde je de kerkklokken uit
Veenendaal,er was één vrede,een harmonie met de mensen
en de natuur.
We beklommen de Wielingsheuvel,daar konden we de bel
van het huis nog horen luiden als het etenstijd was.
Deze bel is nog zichtbaar op afb. 5 en 6.We mochten
zelf ook wel eens de bel luiden".

Op een briefkaart,door een van de gasten rond 1920 aan
familie verzonden,lezen wij:

"'s Avonds een prachtwandeling door 't bosch bij zeer
mooi weer over den berg.Op een wei waar 't zalig rook
en waarop men een schitterend vergezicht had,gelegen.
Mooie zonsondergang.Nog wat gelezen en gebreid op de
luie bank voor 't huis aan den straatweg.Het is er
zalig stil,alleen vogels hoort men.Weinig auto's pas-
seren er.Donderdag,mooi weer.Boven in 't bosch gelegen.
Veel boschbessen.Stukjes kaas in de boomen gehangen
voor vogels.Naar de mieren gekeken en hen kaas gegeven.
Vogelgezang en stilte.Niet te vergeten het ruisselen
der boomen.Als een zee klinkt het geruisen.De boom waar-
tegen men leunt zwiept heen en weer als een schommel-
stoel. Men ziet de treinen heel klein in de verte naar
Wageningen gaan en terugkeeren.Tusschen de middag een
veldwandeling gedaan.Prachtig weer. 's Avonds weer den
berg op en daarna thee drinken in 't prieel aan de weg-



Afb. 10 Villa Bergzicht omstreeks 1916.Margaretha en haar man staan mid-
den voor de veranda.Achter hen de hoofdingang.Cornelia staat
bij de ganzen,achter haar haar moeder Elisabeth.

I S . .
„Bergzicht"

te Rhenen
Hergen, Heide, Bosschen,

f rappan te vergezichten.

K i ge n t u i n e n gr. SO.OCOM-.

Pr i j s alles inbegrepen
f 4.— per dag p. p.

Hestaat s inds 27 jaar . Eerste referent ies .

Bespreek tijdig. Telefoon Veenendaal No 27.
Mooier en aangenamer v e r b l i j f dan in Pension »Bergzicht« te Rhenen,

is ondenkbaar . — Fllectrische v e r l i c h t i n g ! !

In l i ch t ingen : GeZ.

Afb. 11 Een advertentie uit 1924.



zijde en naar de bloemen in de tuin gekeken en de pauw
bewonderd met zijn + 300 oogen op zijn staart waar hij
veel mee pronkt.Hij lust graag kaakjes.Een gans wiens
vrouw gestorven is,schreeuwt heel akelig telkens.Vrij-
dag een mooie veldwandeling naar Veenendaal.Een oude man
werd onze geleider.We gaven hem wat en hoorden zijn ver-
halen. Over zijn komst uit Duitschland en zijn inter-
neering in Nunspeet en zijn leven hier in Veenendaal."

Onder de bezielende,doch strakke leiding van de ener-
gieke gezusters Hootsen maakte het pension een tijd van
grote voorspoed mee.De beide zusters waren inmiddels ge-
trouwd: Margaretha met Barend van den Berg en Elisabeth
trouwde Cornelis van Doorn.Beide dames bleven zich altijd
presenteren als de 'Gezusters Hootsen',op briefkaarten,
bouwaanvragen etc.Ook officiële stukken werden aan de
Gezusters Hootsen geadresseerd.Zij behielden de leiding
in het pension maar het was Margaretha die de financiën
beheerde.de correspondentie voerde,zij beheerde de sleu-
tels van linnen- en provisiekamer,zij was de gastvrouw
en de eigenlijke directrice.Hoewel zij kinderloos bleef,
moederde zij over Cornelia,de dochter van Elisabeth: dit
blijkt ook nog uit verschillende prentbriefkaarten,waarop
we Cornelia met tante Margaretha,maar nooit met Elisabeth
zien.Cornelia stond bekend als 'tante Zus' of 'Zus Berg-
zicht'.Elisabeth (tante Betj e,in de omgeving algemeen
juffrouw Bets genoemd) was minder representatief,zij
had de leiding in de keuken,zij was de 'keukenprinses'.
De beide zusters hebben altijd zeer hard gewerkt,vooral
in het hoogseizoen.Het kon er dan tjokvol zijn.Op het
hoogtepunt van haar bloei kon men in het pension wel 100
mensen tellen.Veel gasten kwamen uit Amsterdam,waaronder
diamantslijpers.

Wat de beide mannen betreft,Cornelis van Doorn zorgde
voor het onderhoud van het park.Hij poetste dagelijks
de tientallen paren schoenen van de gasten en hij schilde
altijd de aardappels,later kwam er een aardappelschil-
machine.
Barend van den Berg deed allerlei klussen,timmermans-
werk,herstel van deuren en sloten,hij was technischer
aangelegd.Volgens de verhalen werden ze door hun echt-
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genotes meer als knecht dan als echtgenoot behandeld.
Iemand,die er vroeger eens moest zijn,herinnert zich
dat hij hoorde,dat Margaretha haar man toeriep:
"Van den Berg,ga aan je werk jij!".

Toch was Van Doorn de eerste man in de omtrek,die met
een auto reed,Hij haalde de pensiongasten.die vroeger
met het rijtuig kwamen,met zijn auto af van het station
De Klomp.De beide mannen zorgden tevens voor de dieren:
er waren varkens,ganzen,kalkoenen,een grote vollere met
pauwen,sierduiven en krielkippen.

Afb. 12 De conversatiezaal van het pension nam de gehele diepte in
beslag.Tante Margaretha aan haar bureau, rechts op de stoel
zit Cornelia.Ca 1930.

Het ging goed met het bedrijf en regelmatig moest men
zich aanpassen aan het toegenomen aantal pensiongasten.
Omstreeks 1916,1917 bleek weer een interne verbouwing
nodig,er zijn nu drie ramen op de bovenverdieping en
men heeft tevens de naam van de villa op de gevel la-
ten schilderen (afb. 10).
In de kleine kamertjes op de bovenverdieping sliep het
personeel,meest Duitse meisjes,die waren het goed-
koopst .Jarenlang is er ene Lies geweest.Het waren over
het algemeen keurige nette meisjes.Ook uit de omgeving
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Afb. 13 Pension Bergzicht met de aangebouwde eetzaal,links,ca 1925.

Afb. 14 Interieur van de eetzaal.De fotograaf stond met zijn rug in de
richting van de Cuneraweg.Links was de conversatiezaal.
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werd vaak personeel aangenomen maar toch wisselde dit
vaak, het was altijd hard werken geblazen.
Later sliep het personeel in allerlei bijgebouwen en
schuurtjes die op het terrein verschenen toen men in
het pension meer ruimte nodig had voor de gasten. Soms
werden er kartonnen tussenmuren geplaatst.
In 1922 werd tegen het hoge deel van de villa, naast de
conversatiezaal (afb. 12) een eetzaal gebouwd (zie afb.
13 geheel links). Het interieur ervan toont afb. 14. Voor
het bestek en het serviesgoed liet men enkele grote
buffetten uit Duitsland komen.

Het jaar daarop, in 1923, kwam de derde zuster uit Leiden
met haar man en kinderen terug, zij kochten aan de over-
kant van Henk van Ginkel,ten Zuiden van het huidige
B. P. -station van Vredendaal , een stuk grond. Hier verrees
het pension 'Dennenoord' .Het was een gezochte buurt,
want pension 'La Montagne' en Hotel-restaurant 'Berg en
Bosch' ('t Koetshuis) lagen vlakbij. De villa Dennenoord
staat er nog steeds, in de enigszins verbouwde versie
woont thans, op n° 340 de fam. Hardeman.

Pension ,,ViHa Dennenoord"

Afb. 15 Pension MVilla Dennenoord".De eigenaar Albert v.d.Jagt staat
achter het hek,midden op het balkon broer en zus v.d.Jagt.
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Veenendaa!
art«»p«eB0 met pwwlon .la Meutes»»*

Afb. 16 Het pension la Montagne",gezien vanaf de weg naar Eist.

Afb. 17 Hotel „Berg en Bosch" stond op de plaats van het huidige
Koetshuis.
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Afb. 18 Tegen het eind van de twintiger jaren was de Cuneraweg hoofd-
weg geworden,het pension kreeg een nieuwe ingang.Achter de
paal was de leveranciersingang.

Afb. 19 Zijgevel van Villa Bergzicht.Margaretha zit achter de tafel,
Cornelia met pop en enkele vriendinnetjes zijn vergezeld van de
onafscheidelijke ganzen.
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In de crisistijd braken er moeilijke jaren aan en kon
het gebeuren dat de pensionprijs,normaliter ƒ 4.= (zie
afb. 11) tot zo'n ƒ 2,50 zakte.Ook begonnen er zich
toen in de verte donkere oorlogswolken af te tekenen.
Met de mobilisatie en de Meidagen van 1940 kwamen Ne-
derlandse militairen in de villa.In de oorlogsjaren had-
den de Duitsers er zich genesteld en vlak na de bevrij-
ding de Canadezen.

Hoe is de villa toen ziekenhuis geworden?In een boekje,
door dr C.P.Engel samengesteld ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van het Juliana Ziekenhuis,getiteld
JULIANAZIEKENHUIS 1946 oktober 1971 wordt uitvoerig
verslag gedaan van de moeilijkheden in de begintijd van
het ziekenhuis.
In 1944,bezettingstijd met Ausweisen,0rtskommandatur,
met evacuaties en beschietingen,bleek het gebrek aan
medische verzorging zo nijpend te zijn,dat in de maga-
zijnen van de heren A.L. en T. van Beek,groothandelaren
in textiel te Veenendaal,Julianastraat 74 een noodhos-
pitaaltje werd ingericht.Aan dit feit dankt het huidige
ziekenhuis de naam van Juliana Ziekenhuis.
In Septemebr 1944,tijdens de slag om Arnhem,werd de ge-
hele rechteroever van de Rijn geëvacueerd.Het Wageningse
ziekenhuis werd toen tijdelijk in Veenendaal onderge-
bracht .Tijdens de hongerwinter (44/45) kon gebruik wor-
den gemaakt van ruimte in de D.S.-fabriek.Hier werd
geopereerd in administratie-lokaliteiten,soms bij spiri-
tusbranders die wel eens uitgingen.

In Januari 1945 kwamen plannen van de grond om tot een
eigen ziekenhuis in Veenendaal te komen.Onder de leiding
van Ant. de Ruiter werd in het geheim een grote collecte
onder de bevolking georganiseerd: via de blokhoofden van
de luchtbeschermingsdienst werd door de vele collectan-
ten 169.000 gulden in Eltheto afgedragen.Gelukkig werd
deze zaak niet verraden zodat op 14 April 1945,het was
nog oorlogstijd,bij notaris Maris de stichtingsacte werd
ondertekend van het Algemeen Ziekenhuis Veenendaal.Op
de tweede gedenksteen in de hal van het ziekenhuis staan
de namen vermeld van de ondertekenaars: Mr. J.J.P.C.van
Kuyk,D.J.Anbeek,D.van Barneveld,H.W.Bekker,C.J.Diepeveen
C.P.Engel,arts, M.J.van Leeuwen,A.Middelhoven,A.de Ruiter
en H.M.van Schuppen.
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In April en Mei 1945 werden diverse regionale besprekingen
gevoerd met diverse autoriteiten en ziekenhuismensen.Doel:
te komen tot de bouw van een groot streekziekenhuis.Omdat
de besprekingen vast liepen werd besloten een eigen zie-
kenhuis in Veenendaal te stichten.
Het oog viel toen op de villa 'Bergzicht' die weliswaar op
Rhenens grondgebied ligt maar toch aantrekkelijke mogelijk-
heden bood.De villa was echter door de militaire bewoningen
vóór,in en na de oorlog volkomen uitgewoond.
In December 1945 kon de villa met de 5 ha terrein worden
gehuurd.Het viel echter niet mee er in die tijd een zie-
kenhuis in te richten.Nederland was leeggeroofd,het geld
geblokkeerd,bijna alles was "op de bon",zo het al te krij-
gen was.

«___~H^ .. **** .-^Mmmü^mt

A f b . 20 V i l l a B e r g z i c h t na de res taura t i e in 1946 ,gereed om als
z i e k e n h u i s i n g e b r u i k t e w o r d e n g e n o m e n .

Toch gelukte het via bevriende ziekenhuizen,via nood-
comités en relaties toch enkele hoognodige inventarisstuk-
ken te bemachtigen.
De restauratie (door Bouwbedrijf Boers) van Bergzicht
kostte ruim ƒ 32.000 en op 17 October 1946 vond de of-
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ficiële opening plaats in de vroegere conversatiezaal van
het pension.Directrice was zuster K.Minnema,voorzitter van
het Bestuur was Mr. van Kuyk.Enkele specialisten van elders
kwamen hier assisteren (dr Hissink,dr Cornelis en dr Os-
kam).Het ziekenhuis telde in die tijd 25 bedden (in 1947
reeds 40 bedden),eerste patiënt was de heer Teunis van
Barneveld.Een ligdag 3e klasse kostte toen ƒ 4,= per dag,
thans ƒ 285,=

Inmiddels hadden er talrijke besprekingen plaats gevonden
tussen de voorzitter,Mr. van Kuyk en mevrouw Van Doorn,
de enige wettige erfgename en bezitster van het terrein
met opstallen.Uiteindelijk kwam men in November 1947 tot
een overeenkomst,waarbij mevrouw Elisabeth van Doorn-
Hootsen haar gehele bezit overdroeg aan de Stichting.Het
is deze schenking waaraan de plakette in de hal gewijd is.
De Stichting zou als tegenprestatie gedurende haar verdere
leven voor mevrouw van Doorn zorgen.Zij kwam te wonen in
de dependance,de villa Margaretha.Haar dochter Cornelia
was reeds in haar eigen ziekenhuis,de oude villa,gestorven
en op 27 Januarie 1952 overleed Elisabeth,83 jaar oud.

Afb. 21 Villa Bergzicht is verbouwd tot Juliana Ziekenhuis Veenendaal.
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In Juli 1950 was de chirurg N.Rodenburg benoemd tot ge-
neesheer-directeur,hij was de eerste specialist die zich
in Veenendaal vestigde.Als "bouwdokter" heeft hij zich
met grote voortvarendheid en vasthoudendheid ingezet
voor een nieuw te bouwen ziekenhuis.

De bevolking leefde mee,collectes werden gehouden en uit-
voeringen ten bate van het ziekenhuis brachten,stukj e bij
beetje,financiële steun.In 1951 werd het eerste röntgenap-
paraat aangeschaft,het laboratorium was reeds ingericht.
Hoewel de gebruikelijke problemen zich voordeden,vorderden
de plannen voor de bouw van een ziekenhuis van 100 bedden,
te beginnen met 72 bedden.Na een bezoek van de ziekenhuis-
commissie van het Ministerie van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid rond Augustus 1952 werd Maart 1953 toestemming
afgegeven tot de bouw van een ziekenhuis met,voorlopig,

72 bedden.

tl

Afb. 22 Zijaanzicht van het jonge ziekenhuis.

Intussen had in het oude gebouw het dagelijks bedrijf zijn
voortgang.Men kampte geweldig met de ruimte.patiënten moes-
ten op een brancard de trap op naar boven worden vervoerd.
Afb. 22 geeft een goede indruk van het ziekenhuis in de
jaren '50.
Op de benedenverdieping lagen de vrouwenzaaltjes: de eerste
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Afb. 23 Het Juliana Ziekenhuis.Geheel rechts de oorspronkelijke boerde-
rij uit 1899,welke omstreeks 1973 werd afgebroken,daarnaast de
villa Bergzicht en op de achtergrond het nieuwe ziekenhuis.

Afb. 24 Het Juliana Ziekenhuis,gezien vanaf de andere kant (ongeveer
Zuid).Het is de nieuwbouw vóór de uitbreiding van 1971.
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twee deuren links.Achter de volgende twee.geblindeerde
deuren bevond zich de O.K.,de operatiekamer.De patiënten
werden voor de operaties voorbereid in de ruimte achter
de beide deuren rechts.
Op de bovenverdieping trof men achter de vier linkse deuren
nog een vrouwenzaal aan,daarnaast lag een klassekamertje
en geheel rechts was een afdelingskantoortje.
In de boerderij rechts (in 1973 afgebroken),werden in de
kamer links patiënten verpleegd,rechts woonde de inwonend
arts-assistent.Het kamertje boven diende in die tijd als
sterfkamertje.
Aan de andere kant van de villa bevonden zich beneden de
poliklinieken van dr. Wouters en van dr. Oskam en een wacht-
kamertje.Achter de poli lag de mannenzaal,deze werd door
de patiënten de 'pinkenstal' genoemd.In de voormalige con-
versatiezaal was de röntgenafdeling gevestigd.Boven bevon-
den zich achter enkele klassekamers en de kraam,aan de
voorzijde was de kinderafdeling ondergebracht.
Het verplegend personeel sliep boven,onder het puntdak dat
als zusterhuis fungeerde.Hoewel deze etage normaliter via
de verand-a en de gang te bereiken was,moest een enkele
zuster 's nachts wel eens van de noodladder gebruik maken
wanneer zij,voor begrippen van die jaren althans,te laat
thuis kwam.Later werden er barakken neergezet waardoor de
verpleegsters een betere behuizing en meer vrijheid kregen.
Na het overlijden in 1952 van Elisabeth kwam in de villa
Margaretha de technische dienst onder Rebergen,later geleid
door R.van Hardeveld.
De administratie,lange jaren onder leiding van de heer G.C.
Spoon.was gevestigd in paviljoen Dennenlust.De heer Spoori
werd later benoemd tot econ. directeur.

We zijn inmiddels enkele jaren verder en op 2 Juli 1959
werd het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen.De voorzitter
van het bestuur,Mr. van Kuyk gaf een overzicht van al hetgeen
er aan de tot stand koming was vooraf gegaan.Tijdens de be-
zetting begonnen,geruggesteund door de gehele bevolking die
een kleine 200.000 gulden bijeen bracht.hebben vele inwoners
van Veenendaal getoond,wat een kleine plaats aan doorzet-
tingsvermogen en burgerzin kan presteren.De toenmalige bur-
gemeester Bakker merkte op "Wat de Veenendaler in zijn kop
heeft,heeft hij niet ergens anders".
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Dokter Rodenburg noemde in zijn toespraak dit ziekenhuis
het werkstuk van zijn leven.De kinderarts Mw. dr H.R.M.
Plomp bood namens de specialisten een beeldje aan,voor-
stellende een kind met een gans.De beeldhouwer was
Kalsbeek uit Leiden.
Het nieuwe ziekenhuis (afb. 23 en 24) bleek in een grote be-
hoefte te voorzien.Het aantal opnames en behandelingen nam
steeds toe en na enkele jaren bleek dan ook uitbreiding
noodzakelijk.Onder de nieuwe voorzitter,Mr.Dr. J.Hazenberg
en dr. Rodenburg kwam een nieuwe bouwcommissie tot afgeron-
de plannen voor een. uitbreiding van het ziekenhuis en de
nieuwbouw van een zusterhuis.
Een nieuwe,complete vleugel werd aan de kant van de Oude
Veense Grindweg tegen het bestaande ziekenhuis aangebouwd:
de NOD.de huidige afdelingen Interne Zuid en Chirurgie Zuid
en het grootste deel van de kinderafdeling zijn hierin
ondergebracht.In de nieuwe kelder vond de Technische Dienst
wat meer armslag.De vleugel met poliklinieken,behandelruim-
ten, laboratorium en röntgenafdeling kreeg door aanbouw een
dubbel zo grote ruimte.

In het nieuwe,cirkelvormige zusterhuis (waarvan de eerste
steen geplaatst werd door Zr. H.Jacobs in Nov. 1969),betrok-
ken de zusters najaar 1970 geleidelijk hun kamers,de uit-
breiding van het ziekenhuis werd 17 October 1971 officieel
in gebruik genomen.Het ziekenhuis bestond toen juist 25
jaar en bij deze gelegenheid kon,na een inzameling onder
de bevolking,een tweetal draaibare tuinhuisjes aan het
ziekenhuis worden aangeboden.
Dat de behandelruimten,polikliniek,laboratorium en röntgen
anno 1982 al weer geruime tijd kampen met ernstig ruimte-
gebrek, zal niemand anno 1971 hebben willen geloven.

In het bestek van dit overzicht moeten wij voorbijgaan aan
alle problematiek rondom regionale samenwerkingsorganen.de
huidige overbebedding.rnet daarmede gepaard gaande advies-
procedures en inspraakregelingen.De opzet was een overzicht
te geven van het ontstaan van het ziekenhuis en de voorloper,
de villa Bergzicht.
Dat vermoedelijk in 1983 de oude villa zal moeten worden
afgebroken zal een droevig einde betekenen van de roemruchte
historie van dit statige gebouw.Een schrale troost moge echter
zijn het feit,dat de villa in de ruim tachtig jaar van haar
bestaan aan duizenden mensen een onderkomen heeft geboden,
zij het dat dit gedurende de eerste veertig jaar vrijwillig
geschiedde en na 1946 over het algemeen onvrijwillig. 49



Afb. 25 Villa Bergzicht in Augustus 1982.Het uitwendig,maar vooral
inwendig geschonden gebouw zal plaats moeten naken voor de
nieuwbouw van het keukencomplex van het Juliana Ziekenhuis
Veenendaal.
In de gevel rechtsboven is (ook nu nog) een gedenksteen
aanwezig met de tekst:

PENSION BERGZICHT
OPGERICHT DOOR DE

GEZ HOOTSEN
l MEI - 1897

Het is een raadsel waarom,wanneer en door wie deze steen
indertijd werd geplaatst.De datum is niet in overeenstem-
ming met enige datum in de archieven en registers.

Afb. 26 (zie achterpagina). Het Juliana Ziekenhuis in de eindfase
van de tweede uitbreiding.Deze luchtfoto is van Sept. 1970.
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Op leidinggevend gebied zijn,op diverse niveau's,de volgen-
de personen werkzaam geweest,waarbij helaas niet meer alle
data konden worden achterhaald:

f voorzitters van het Bestuur: Mr. J.J.P.C.van Kuyk (1945 -
1962), Mr.Dr. J.Hazenberg (1963 - 1978), R.Koppenberg (van-
af 1980)

(medisch) Directrices: Zr. K.Minnema (1946 - 1953),
•l Zr. Kielian (1953 - ?), Zr. Keulemans (? - 1957),Zr. Pas-

schier ( + 1957 - 1959),Zr. J.M.Berkhout (1960 - 1971),
Zr. H.Jacobs (waarnemend, 1971 - 1972, zij is 27 jaar aan
het ziekenhuis verbonden geweest,van 1-4-1952 tot 1-4-1979),
Zr. D.J.van 't Hooft-Schuil (sinds 1972)

geneesheer-directeur: N.Rodenburg (1950 - 1980)

econ. directeur: G.C.Spoon (1951 - 1974), Drs. J.A.Zeestra-
ten (1974 - 1982), Ir.G.R.Visser (vanaf 1982)

voorzitters med. staf (opgericht 1971) achtereenvolgens:
P.B.V.Quartero, Dr. H.P.Deys,Dr. S.J.Rietema, J.van Aken

voorzitter ondernemingsraad (vanaf 1978) F.v.d.Lee,J.van
Alphen,Zr. P.H.Peggeman

voorzitter personeelsvereniging (vanaf 1972) j.w.H.Schouten,
J.G.L.Hochstenbach

Tot slot wil ik graag alleen dank zeggen,die mij hebben ge-
holpen bij het samenstellen van deze historie,hetzij door
het ophalen van herinneringen,hetzij door daadwerkelijke
steun.Met name denk ik hierbij aan mevr. M.N.van Overbeek-
v.d.Jagt,dochter van de jongste van de drie zusters Hootsen,
Ir. E.Muller,oud directeur kadaster te Utrecht,die mij bij-
zonder heeft geholpen.de heer A.J.D.Fukkink,chef.afd. Alge-
mene Zaken van de Gemeente Rhenen en de heer Th.van Ree uit
Eist,die mij een groot deel van de oude ansichtkaarten leen-
de.
Eén luchtfoto is afkomstig van KLM-Aerocarto,de overige

l prentbriefkaarten en recente foto's,m.u.v. de zeskamp,zijn
». van schrijver dezes.

H.P.Deys
Rhenen,Augustus 1982
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