
365 dagen i0 het j= in diensf con amm 
Een interview met Hans Bronkhorst 

Shirley M a l v e  Bad een interview met Hans Brankhorst, zaon van prof. dr. W. BronfEhofst, de eerste 
geneesheer-directeur van Bergen Bos& Acbtergronckn en een s f ~ e n h g  van het sanatoriam van voor 
de oorlog. k ~ k k e u  het gesprek. 

'Als ik mijn ogen dicht dm zie ik het v o ~ r  me. k t  
het hoofdgebuw,dan ~ t s v o o m a n  het Jdpadjoe fq  
de afdeling voor de mannen, linkshet Mariapaviljoen 
voor de vtouwm. Daarna h d  je weer twee vleugels. 
Tarcisius, rechts, voordejongensen Imelda, MS, voor 
de meisjes.' 

Hans Bmkhorst, m van prof. dr. W. Bronkhorst:, 
deeerstegeneeshm-directeurvanht sanatariumBerg 
en Bosch in Apeldoorn m later in Bilthoven, werd in 
1922 in Apeldoorn geboren. Na de middelbare school 
in Eíilve~surn-die tegenwoordig het AlberdingkThijrn 
College heet - ging hij in 1945 naar Londen om daar 
een opleidmg in de journalistiek te volgen. Sinds 1948 
was hij chdredactieBuitenland bij het dagbladDeTjd 
en toen dat in 1974 ophield te bestaan, bleef hij nog 10 
jaar redacteur van het weekblad B Tijd. 

Apeldoorn, dat taende woning was vandegeneesheer- 
dkteurvan het sanatorium, mjn vader dm. Het terrein 
waarbethuis W-dat tmookBergmMheetk  
en nu trouwens die naam ook nog draagt - was aan het 
eind van de vorige eeuw door de houthandelaar J. Wils 
gekocht, Hij bouwde erin 1895 zijn huis, e n  grote stenen 
villa met een torentje, een wenteltrap en een groot plat 
dak. Een deel van het m e i n  van die houtkoper werd 
in 1919 door H e r w o n n e n ~ t a a n g e k d t  om 
er het voorlopige sanatorium voor tuberculmti6nten 
b vestigm. Op dat deel stond de vina 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 Belgils waren 

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

Tk heb in dat Apeldoornse Berg 
enBo&eenzorgelozeenheelp~eri- 
ge jeugd gehad.' 

Uwas d f j k  t- nnaarEiM0- 
veri verhuisde. &f uaogop de lhg  
en Bosch-schoolgeweest? 

'Ik ben niet op die school geweat 
Dat kon ook niet, die was alleen 
M e n a d  voor patihten. Ik km ken1 een 
ond&jzer die daar les gegeven heeft, 
Harrie Egbers. Maar dan spreken we 
vaneen latere tijd, de jaren vijfig. Vbbr 
de oorlog hebben ongetwijfeld de 
zusters dominicanessendaar lesgege- 

m. ~mnkhorst bij het 25-jarig jubileumfeest vam Berg en Bosch In 1947. Links zijn wmw;ven. Alles op Berg en ~ ~ s c h  gebiuk  
rechts staand UJn zoon Hans Bmnkho~st. (arh.: Hams Smnkhorst) toen door de zusters. In Apeldoorn al 

Bronkhorst komt ui t een gezin van zes kinderen, en vervolgens in Bilthoven, stond op het terrein van het 
vier jongens en twee meisjes. fijn broer Bert is nog m t e  sanatoriumeen klooster vandezustersdominicanassen 
geneesheer op Berg en Bos& geweest onder dr. Hirdes. van de congregatie van Voorschoten. Daarin is nu de 
Aanvankelijk was hij net als zijn vader longarts, WillmZeijlmansvanEmmichoven-kliniekgehuiswest . 
vervolgens is hij radioloog geworden. Vandaar dat h een nis in de buitenmuur een k 1 d  van 

Het is 24 mei 1993. We zitten in de huiskamer van St.-Dominicus staat. Die kliniek was vroeger her 
de woning van Brcrnkhorst in Baarn. zusterhuis. Daar mocht je niet in. Er was een ont- 

'Ik ben geboren in het huis Berg en Bosch in vangkamer voor beuiekers en verder heette het "Het 
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SlotA; 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 domhik~nesxn liepn altijd in een habij t, 
een lang gewaad met een sluier, in de kleuren wit en 
zwart, de kleuren van bun orde. Zij waren in de jaren 
dertig de verpleegsters op k g  en B o d .  Maar ze waren 
ook verantwoordelijk voor het onderwijs. En ze deden 
Iaboratoriumwerk. Ik weet toevallig nog dat mijn vader 
met %n zuster, zuster Romula, een riintgenlaborante, 
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 dechauffeurs, de heer van Steen 
en de heer van der Linde. En in de werkplaatsen voor 
dearbeids therapie hadden vakmensen deleiding. Zoals 
de heer Loos in de boekbinderij, die prachtige banden 
maakte.' Bronkhorst wijst naar drie boeken in zijn 
boekenkast. 'Die heb ik vanmijn vadergeérfd. Die zijn 
zo mooi gemaakt. De patiënten waren ook werkzaam 
in de ADO-speeIgoedfabrick. De directeur was de heer 
Vemu,  een uiterma te talentvol kunstenaar die zelf het 
speelgoed ontwierp. De geniale wijze waaxop die man 
a k s  tot simpele vormen kon terugbrengen!' 

~ h g ~  d m s m  ~pm.wondemet  UW 
'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 patiihten 
had ik gem contact. Dat 
m het werk van mijn 
vader. Hij was zeer ge- 
zien bij zijn patiënten. 
Nog steeds word ik wel 
aangesproken door mm- 
sen die vroeger bij hem 
in behandeling zijn ge- 
weest en die mij verteellen 
hoe hij altijd vol zorg 
was voor hun genezing 
en voor hun lzwonlijke 
omstandigheden. Hij 

was een geleerde, maar tevens een sch te dokter.' 
Wm U w vader strmg voor Ujn  kindered 
'Hij was thuis een strenge, maarrechtvaardige 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. h die tijd, tussen 1920 en 1950, was de 
geneesheer-directeur van een grote inrichting als Berg 
en B o d ,  persoonlijk voor dles verantwoordelijk. Hij 
was niet alleen de hoagste, maar ook de enige autoriteit. 
Inspraak bestond t m  nog niet en van medezeggenschap 
was geen sprake. Hij zou voor het hedendaagse 
maatschappelijk bestuursmodell met een ondememinp 
raad niet m geschikt zijn geweest.' 

Besteedde u uw kader veel t jd aan studie? 
'Hij had zijn werk als gene&--directeur van Berg 

en Bosch, alslongarts aan het Utm% tse htoniudeken- 
huis en later ook als  hoogleraar in de longziekten aan 
de Utrechtse Rijksuniversiteit nooit m goed kunnendoen 
als hij niet zijn hele leven zoveel tijd aan studie had 
besteed. Na de avondmaaltijd in familiekring, dit met 
gebed werd geopend en gesloten, trok hij zich terug in 
zijn studeerkamer en kon daar niet worden gatoord. 
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 a r t h l  voor een medisch tijd- 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 pmf. Bronkhorst (arch.: Hans Bronkhorst) 
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man over wiehij altijd met de grootste waardering sprak. 
Als hij dan een aantal u r n  had besteed aan de 

medische studie, ongeveer van ?men tot tien, ging hij 
over op cult uurhistokhe ondeniverpen. Hij werkte jaren 
aan een &k over de Romaanse en gotische Wdhouw- 
kunst in Frankrijk, dat in 1946 uitkwam onder de titel 
Vm Moissac tot Rehs. Ook las hij veel over de 
schilderkunst van de renaissanceen de barok en hij had 
een prachtige bibliotheek opgebouwd met kunsthistori- 
sche standaardwerken en monografieik 

Iedere avond bleef hij zo tot twaalf of &n uur bezig 
en de volgende ochtend was hij weer m half acht of ach t 
uur beneden om, na een kort en zwijgzaam ontbijt en 
cen blik in het ochtendblad, naar zijn werkkamer ia het 
hoofdgebouw van het sanatonim te gaan.' 

U h r z d f ~ ~ k ~ ~  teres- 
seerd i~ kunst? 

'Van mijn vader heb ik een 
grote IxIangstelling 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 uwniloaderbemkkm 
bfi het werk van u w va der? 

'Mijn moeder hield zich 
nict bezig met het werk van 
mijn vader. Ook niet met de 
sociale aspecten op Berg en 
Bosch, want dat was allemaal 
g& gwrganisecrd. Zij had het 
hiiishourten en haar eigen ver- 
cnigingcn in Bilthoven. Ze had 
een cursus Italiaans gevolgd. 
We gingen vaak naar Tcalië met 
vakantie en mijn moeder had 
goed Italiams gleed .  Verder 
sprak ze vloeiend Frans, Duits 
en Engels.' 

Oude foto 's geven de in - 
dmkda t de vegaardag van u w 
vader a7tljij feesfehjx werd 
gcvicrd 

'Dat was m, 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 msestal 's morgens met 

een aubade voor ons huis. Vervolgens gingen de 
muzikanten het hele terrein over. Dat duurde de hele 
ochtend. 's Middag 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. 

Erwaren ookreligteuze femtelijke gebeurtenissen. 
Zo was er op Sacramentsdag - dat was ook in juni - 
de Sacrarnentsprocessie. Dat was een processie die het 
hele terrein afging, ook langs de lighallen. Het was een 
grote gebeurtenis op Berg en Bosch. Er waren kleinc 
altaren op verschillende plekken op het terrein. 
Rustaltaartjes werden ze g e n d ,  x waren ontworpen 
door de heer Vernu. De p r e e  trok van het ene dtaar 
naar het andere. Het was ook iets heel spscifieks. Want 

H. Sacramentsdag 1936. (arch.: Hans Bronkhor~t) 



na de hervorming m d t e n  in Noord-Nederland, khalve op de Thermiaschool naast de k Lieve Vrouwe-kerk 
in Laren, geen pmssies meer gehouden worden. Maar op de Gregoriudaan geweest. En ik was heel actief als 
op zo'n lmloten terrein - wat het katholieke sanatorium patrouilleleider in de William Doyle verkennersgroep, 
was -kon dat allemaal.' die in 1934 is opgericht. Ik was er vanaf het begin bij, 

Kwam u veelin de kapel? daar heb ik veel aan gehad. Het aldoor kzig  zijn, het 
'Zo ongeveer iedere ochtend, ik was misdienaar. buiten zijn,degrote belangstelling voor de natriur. Dat 

In demeimaand bij het Lofwwas ik er ook 's avonds. En is iets waar je je hele leven wat aan hebt.' 
op zondag. Er was iedere morgen in de kagel - die nu U woonde todeens de oorlog op Berg en Bosch? 
de Bronkhorstzaal hmt- omhalf acht een stille Heilige 'Jazeker'ik heb er tot t 945 gcwooiiden hebde tijd 
Mis. Dat is een mis waar niet gezongen wordt en waar vm de onderduikers daar meegemaakt. Zelf moest ik 
geen muziek bij grnaakt wordt. Maar op zondag, ook daar ten slo tte ook onderduiken, want ik werd door de 
om haacht, klonk het koor van de zusters dominiane Duitsers gezmht omdat ik in het verzet koerierdensten 
sen en een eerwaarde zuster speelde op het harmonium. verrichtte. Mijnvaderliet directnadekettingborden 
Ook op zondag, om half zes in de avond was het Lof. biriten zetten met ~Tulxrculose Besmettingsgevaar" in 
l3an werden in de meimaand Marialiedjes gezongen en het Nederlands en in het Duits. Dat was een g o d  idee 
werd de hostie in de gouden monstrans uitgestald. Maar en het heeft uitstekend geholpen de Duitsers van het 
dat is niet iets specifieks voor Berg en Bosch, dar terrein te houden. Die waren zeer beducht voor 
gebeurde overal in de katholieke kerk.' b e t t i n g .  Een van onze mensen, Henk Huffener, h& 

W d h  dc kapdakmis o- doorpasoom later het vemt h i s  gekregen. Tijdens de oorlog vonnde 
B~Ythoven? Berg en Bos& cen aparte gemeenschap.' 
'Misschien bij hoge uitzondering. Nee, dat was de Hoe kokt u n u terug op de jam demg en vemt~g? 

bak van rectorSpelbrinkvan Bergen Bos&. Dat isiets 'ik i n t e m r  me voor julhe hstorixhe h g  omdat 
wat je je nu niet meer kunt voorskllen, dat Spelbrink ik het leuk vind weer eens op te halen hoe het leven in 
365 dagen in het jaar dienst had. Min vader ook trou- Bilthoven was in die jaren. k heb daar veelherinneringcn 
wens, bij had alle zeven dagen van de week dienst. Hij aan en als ik het zo vertel en erover lees, komt het 
ging zondags wel eens met ons fietsen, maar dan belde allemaal weer boven. We zijn in dit gesprek bezig mci 
hij ergens op om te vragen hoe het in het sanatorium wat de Amerikanen oralhjstoqnoemen en dan moct 
ging. Inmijnherinneringwas rector Spelbrinkeen stardiie je oppassen dat je geen dingen vertelt die niet waar zijn. 
man. Die ging leuk met ons om. Als je iets niet goad deed Je jokt niet acht, maar soms vertel je iets dat je van 
bij de dienst, deed hij er niet vervelend over. Ik had iemand anders hebt gehoord. Dat realiseer ik me heel 
overigens al jong in de gaten dat als je iets fout deed als goed. Se moer er steeds papieren bij pakken om iets op 
misdienaar, je het ook plechtig fout moest doen.' te zoeken. Sommigemensen h e b h  vreselijk onaangem- 

Zafcn in de kapel de zusters gescheiden van de me herinneringen aan hun katholieke jeugd. Ik  ben er 
patiënten? niet zo negatidover, ik vond het wel aardig ook. Je moet 

'Ja, die hadden hun eigen plaats. Als je de Bronk- alles zien in het licht van de tijd. Maar ik zou niet terug 
horstzaal binnengaat, kom je in de grote ruimte. Daar willen. 
zaten de gewone gelovigen, de 
patiënten voorzover ze konden 
lopen. Voorin waren de trappen 
naar het priesterkoor en daarop 
was het altaar. Aan de linkerkan t 
had je de kapel voor de eenvaarde 
zusters. Die wasgeheel 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.' 

S@eu&khd vaak o p k t  
temeh van het s a n a t u b ?  

'Nee, dat was ook niet de 
b e d d g .  Ik ging wel eens naar de 
houtwerkplaats, kijken naar de 
aumtjm. Maar ik ben in Bilthoven 

O d 
rv:it 1iic.l Iriiirl is vrioi* tlo ~iiroctlcp 

is ci d spcriJ!jiicrl vtior giet kind l 

• 
als ye spcelgriwl koolit, vr:i:ijjd c1:m t i l rs l  naar ~1 o d 

• 
cido ivcrl<lil:iatseii - I>iîtliuveii - 


