
'Eén keer minder
uit eten en je hebt het boek al'
TEGELEN
Er zijn slechts weinige men-
sen die net als Ton Hille-
brand pas op gGiarige leef-
tiid hun eerste boek uit-
brengen. De voormalige
internist en geneesheer-
directeur weet dat het zeer
waarschiinliik bij dit ene
boek blijft. Gekscherend
noemt hij zichzelf dan ook
een eendagsvlieg. Maar dan
wel een zeer bijzondere...

'Het veelbewogen leven van
Ton Hillebrand - Kosmopoliet
in Limburg', io heet het boek
dat de hoogbejaarde Tegele-

naar schreef. En die titel dek
de lading volledig. Want de

debuterende schrijver heeft
een zeer opvallend levensver-

haal'Hij werd op 12 mei l9l4
geboren in Agram, tegenwoor-
dig Zagreb (Kroatië) geheten.
Een maand later brak de Eerste
'I7ereldoorlog uit. Zijn vader
diende het Oostenrijkse leger;
zijn moeder vond met de pas-

geboren Ton onderdak bij
familie in Moravië, het huidige
Tsjechië.

lnternist

De gerste jaren van Ton Hil-
lebrartd zetten de toon voor de

rest van zijn leven. Na een emi-
gratie naar Nedeilands-Indië
komt hij uiteindelijk in zijn
eentje in Nederland te wonen.
Bij gebrek aan goede scholing .

in het tegenwoordige Indone-
sië besluiten zijn ouders dat
het beter is als hij hier een ver-

volgopleiding geniet. Ton
komt op het katholieke inter-
naat Rolduc terecht,waarna hij
geneeskunde in Utrecht stu-

Tegelse kosmopoliet Ton Hillebrand brengt op 96-iarige
leeftijd zijn levenwerhaal uit.

deert.In de Tweede \íereldoor- heeft, maar ook naar Thailand,
log verhuist Hillebrand, naar Amerika, noem maar op.

inmiddels genaturaliseerd tot Niet alleen de reizen zelf vul-
Nederlander,naarVenray,waar len de'tijd van de ware kosmo-

hij als internist gaat werken. poliet, maar ook de voorberei-
Aldaar maakt hij de oorlog in dingen erop en het maken van

alle hevigheid mee Venray ligt diaseries na afloop.
precies tussen twee fronten, -_- _-_r, sDanneno
met aan de ene kant de tngel-
sen gelegerd en aan de andere Het is in een notendop het
de Duitsers. leven van Ton Hillebrand:

genoeg voer voor een ulterma-
te interessant boek. Interes-

sant, omdat Hillebrand de vele

ontwikkelingen in Europa van
nabij meemaake. ïwee
wereldoorlogen, de wederop-
bouw, technologische ontwik-
kelingen -in het bijzonder in
ziekenhuizen-: je beleeft of
herbeleeft het allemaal met
hulp van zijn persoonlijke
anekdotes. Het geheel vormt
een van bladzijde tot bladzijde
spannend boek.

Opvallend is dat Hillebrand

het boek op uitermate hoge
leeftijd uitbrengt. Nóg opval-
lender is het dat hiy' het ná een

herseninfarct deed.Op de golf-
baan ging het mis, maar
ondanks zijn blijvende handi-
cap wist hij zich te herpakken.
Het typeert de doorzetter in
hem. Bij zijn revalidatie keeg
hij om zijn hersenen te trainen
als huiswerk mee zijn levens-

verhaal op te tekenen, iets dat
zo goed beviel dat hij het uit-
eindelijk besloot uit te bren-
gen. Hillebrand beschikt over
een verbazingwekkend goed,
fotografisch geheugen. Tot in
detail weet hij dingen te herin-
neren. In het schriifproces
kwam daaóij steeds meer naar
boven.

Paralympics

Anno 2011 heeft 'family-
man' Hillebrand liefst zeven-

tien kleinkinderen en ook nog
eens tien achterkleinkinderen.
Zij zallen voortaan de hele
levenswandel van hun opa en

overgrootvader kennen. En
met,hen alle andere geïnteres-

seerden, want 'Het veelbewo-
gen leven van Ton Hillebrand'
ligt vanaf nu in de winkel. De

opbrengsten eryan gaan naar
de Paralympics. Speciaal daar-

. voor schreef Erica Terpstra een

persoonlijke brief, die op de

achterkantvan hetboek is afge-

drukt. Hoewel al op zeer res-

pectabele leeftijd, is Hille-
brand een groentje op schrij-
versgebied. Maar hij weet zijn
boek als een eryaren rot in de

markt te zetten: "Het kost twin-
tig euro. Eén keer minder uit
eten en je hebt het all

Meer informatie: www.rhe-
gie.com

Tekst en foto: Finbar van derVeen

Later verhuist Ton Hille-
brand met'het gezin dat hij
inmiddels heeft, naar Tegelen.

Van daaruit werkt hij vele j aren
als internist en geneesheer-

directeur in het ziekenhuis,
waar hij allerlei grote verande-
ringen meemaakt. In zijn hoe-
danigheid als ars krijgt hij met
hègl wat Tegelenaren te
maken. Tot zijn zeventigstè

werkt hij door, waarna hij tijd
lrijgt om te gaan reizen. Naar
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