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In memoriam 
 
Eind juli bereikte mij het bericht dat Ben van Bronckhorst op 7 juli in Stockholm op 65-jarige 
leeftijd is overleden. Geheel onverwacht kwam dat bericht niet, want begin april had hij mij 
geschreven al een jaar ernstig ziek te zijn. 
Ben kwam op 1 april 1963 in dienst van de afdeling der Werktuigbouwkunde van de THE en 
nam op 21 september 1979 als lector in de Bedrijfskunde afscheid van dezelfde Hogeschool. 
In de zestien jaar van zijn verblijf heeft hij het ontstaan van de Studierichting der 
Bedrijfskunde tot en met de instelling van de Afdeling der Bedrijfskunde niet alleen van nabij 
meegemaakt, maar ook aan vorm en inhoud van die studie vele belangrijke bijgedragen 
geleverd. In 1968 studeerde hij als (eerste!) bedrijfskundig ingenieur met lof af op een 
onderzoek naar de invloed van overzichtelijkheid in de werksituatie op het gedrag van de 
werkers. Eerder al had hij met projecten als Didacton en Horst-O-Matic blijk gegeven van 
grote vindingrijkheid en originaliteit, eigenschappen die kenmerkend waren voor al zijn 
handelen. In de jaren ’69 tot en met ’79 heeft hij met grote inzet vele initiatieven ontwikkeld 
op uiteenlopende gebieden, waardoor velen in de THE met hem in aanraking kwamen en 
door hem werden gestimuleerd tot medewerking. In zijn woorden: ‘Waar ik kon mensen 
helpend in het vormgeven van hun werkleven’. 
Zijn kinder/oorlogsjaren in de Javaanse desa en zijn werkzaamheden voor Philips in Mexico 
en India hadden hem als het ware voorbestemd voor een rol in de ontwikkelingshulp. 
Vandaar Aangepaste Technologie, CICA en RAWOO. En na zijn vertrek uit Eindhoven nog veel 
en veel meer: projecten in Bolivia, Brazilië, Colombia, India, Indonesië, Mexico en Kenia. Het 
laatste is hem noodlottig geworden door een resistente vorm van malaria. Zijn dierbaarste 
project was ongetwijfeld het in Stockholm gevestigde Globetree (zie 
http://www.globetree.org). Hoewel niet iedereen onder zijn bekoring geraakte, zullen velen 
met mij met dankbaarheid aan hem terugdenken. 
 
C. de Beer 
 
 
 


