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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
en Helene van der Vloed. Vijf van hen
waren tot voor kort werkzaamin 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 StichtingKinderdagopvang, die ook op het terrein
van Berg en Bosch is gevestigd.
De museumgroepkwam regelmatig bij elkaar. Ze
stelde zich als doel het uitgeven van een boekje op 18
juli 1993(60j u B m g e n Bosch - Biltlioven)en het veilig
stellen van archiefmateriaal in de ruimste zin van het
woord. Via het Infomatiebullefin van het Medisch
Centrum werd hiervan melding gemaakt. Het laatste
bulletin verscheen met kerstmis 1992.
De eerste doelstelling, de uitgave van dOjaar&rg
en Bos&, is (nog) niet gehaald. De groep is daaromblij
met het initiatief van de Historische Kring om haar
oktobernummer te wijden aan Berg en Bosch.
Wel leverde het formeren van de Museumgroepleuke
contacten op. Zo kwameen 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 welwillendheid 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 GeestelijkeVerzorgingDeBilt/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 OudenrijnZiekenhuis in Utrecht
voor f 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 documentatiecentrum van de Katholieke Univasiteit in Nijmegen vanwege
de katholieke oorsprong van het sanatorium Berg en
Bosch, aan het archief van de FNV,waarin de Katholieke
Arbeidersbewegingis opgegaan, aan de gemeente De
Bilt en aan de plaatselijkevereniging 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.
a 030 - 28 99 11 (algemeen)
a 030 - 28 98 77 (A.H. van der Vloed).

