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Opbouw:

1. Hoe kwam ik als historisch onderzoeker in aanraking met dit 
onderwerp? 

2. Waarom vind ik als verpleegkundige dat het lot van psychiatrische 
patiënten tijdens WO II aan burgers en professionals bekend moet 
worden? 

3. Hoe was de situatie in de Willem Arntsz Hoeve en hoe in andere 
inrichtingen? 



1. Hoe kwam ik in aanraking met deze slachtoffers? 

• In 2005 zocht ik informatie over en een 
foto van een zenuwarts uit Oegstgeest 
voor mijn proefschrift, omdat deze veel 
voor de verpleging had betekend. 

• Hij bleek na WO II aangeklaagd vanwege 
zijn rol als geneesheer-directeur met 
betrekking tot de joden



Groot contrast tussen de aandacht voor vermoorde 
joden versus die voor overige gestorven patiënten

De Joodse gedeporteerde Elisa Alida Lioni-Goldschmidt

(1871-1943) en 9 anderen

Versus 350 overleden patiënten op het 
terrein over wie niemand iets weet; zelfs 
een steen voor onbekenden ontbreekt



Nadien berekende ik in het Nationaal Archief alle
uit de Nederlandse psychiatrie weggevoerde joden

• 250 joodse patiënten en 
onderduikers vanuit Den 
Haag 

• 1020 joodse patiënten en 46 
personeelsleden vanuit Het 
Apeldoornsche Bosch 

• 36 joodse patiënten vanuit 
de Willem Arntsz Hoeve

• Enzovoort, in kleine of grote 
groepen, in totaal ca. 1.450 
personen, onder wie 
minstens 200 gezonde  
onderduikers   



Ik kreeg opdracht de levensomstandigheden en de 
voeding in de psychiatrie in detail uit te zoeken

Marius Johan ten Raa Zijn oorlogsdagboek 



Ik vond materiaal over inbeslagname van vele 
gebouwen en grote evacuaties onder druk

Minstens 3.000 bedden konden voor kortere of 
langere tijd niet voor patiëntenzorg gebruikt 
worden

Vanuit 9 inrichtingen werden minstens 7.000 
patiënten geëvacueerd, vaak onder hoge druk 
en middenin de winter 



1944-1945: 
Zware gevechten tussen geallieerden en Duitsers op alle terreinen 

van nog functionerende, overbevolkte inrichtingen 



GEVOLG: 

Van 39 naar 29 psychiatrische inrichtingen 

→ OVERBEVOLKING  → Verwaarlozing  → 
Epidemieën + militaire actie

→ ZEER HOGE STERFTECIJFERS 

Tot wel 20-30% van de aanwezige populatie

en tot 12 – 14% van in totaal behandelde patienten



In NL sterven (CBS) 16.781 patienten (op ca. 25.000 bedden).
In vergelijking tot 1934-1939: een verdubbeling 

Periode/andere categorie Gestorven patienten
(plus – alleen in 1940-1945 – vermoorde joodse patienten)

1940-1945 16.781 in Nederlandse inrichtingen gestorven patiënten = 10 % à 15% van het
aantal behandelde patiënten (incl. niet gedeporteerde joden)

1934-1939 9.444 gestorven patiënten = 5 % van totaal aantal behandelde patienten

16.781  - 9.444    =  7.337 7.337 gestorven patienten, die zonder Duitse Bezetting waarschijnlijk nog niet
gestorven waren   

7.337 + 1.450 joden uit Nederland   = ≤  8.787  gestorven patienten als direct gevolg van de Duitse Bezetting

In totaal dus circa 9.000 patiënten teveel gestorven; minstens 1.450 van hen zijn actief vermoord (joden) 



2. Waarom moeten burgers en professionals dit  weten? 



2013: Inspiratie vanuit Berlijn



Bij NWO wijst historicus Coen Wilders mij op zijn 
‘vermoorde’ oudtante Mien Hoffmann 



Deze brief aan haar ouders is het startsein tot het 
onderzoek naar de Willem Arntsz Hoeve 



3. Wat gebeurde er in de Willem Arntsz Hoeve?



Vanaf Juni 1942: huisvesting 851 evacuées uit drie 
inrichtingen - de inrichting verdubbelt in bewoners

• Duin & Bosch, Castricum:    254

• Santpoort, Santpoort-Zuid: 532

• Meer & Bosch, Heemstede:   65
• Totaal: 851



Oktober 1942: het bestuur van de Willem Arntsz Stichting wordt 
vervangen door drie rabiate Nederlandse nationaal socialisten

Daarna lopen de sterftecijfers in de Willem 
Arntsz Hoeve gestaag op, met als piek in de 
sterfte 100 overledenen in januari 1945

Elders in de maatschappij valt die piek in 
maart 1945: Hongerwinter 



14 januari 1943: 

Geneesheer-directeur Engelhard 
weigert de Provinciale 
Beauftragte namen te verstrekken 
van alle bij hem gestationeerde 
joodse evacuees



3 Februari 1943: eerste razzia op joodse 
patiënten en gevangenneming van Engelhard



Mei 1943: Engelhard vertrekt. Nationaal-socialist
Keulemans wordt benoemd als zijn opvolger



Sterfte in Willem Arntsz Hoeve ↔ landelijke sterfte in Hongerwinter
(info van NIDI/CBS)
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Charakteristieken in vijf onderzochte inrichtingen 
Inrichting Max. 

Wettelijke
capaciteit

Gebouwen
bezet door

Wehrmacht? 

NSB 
actief in de 
inrichting?   

Plicht 
evacuees onder

te brengen? 

Joodse
patienten

gedeporteerd? 

Hulp gekregen
van 

Burger 
bevolking? 

Sint Joris, Delft 811 Ja, af en aan, 
voor korte tijd

Nee Nee Ja, 
5 personen

Ja

Voorburg, Vught  1.158 Ja, gedurende
1940-1941 
en in 1944

Ja Ja, 1.375 Ja, 
10 personen

Niet veel

Willem Arntsz 
Hoeve, Den Dolder 
(Zeist)

902 Ja Ja, zowel in de 
top als op
werkvloer; 
ook 1 arts

Ja, 850 Ja, 
35 personen

Nee

Maasoord, 
Poortugaal

1.014 af en toe, kort af en toe Nee Ja, 
1 persoon

Nee

Groot Graffel,
Warnsveld

472 Nee Ja, 1 (in top) Ja, 1.004 Ja, 
14 personen

Ja, een beetje



Aantal gestorven inwoners van de betrokken gemeente versus aantal 
gestorven patiënten in 5 gemeenten met een psychiatrische inrichting

Einrichtung Max. 
Einwohne
rzahl des 

Ortes   

Verstorbene 
Einwohner des 

Ortes 

Max. Zahl d.  
behandelten Pat. in 
der Anstalt  1940-

1945 

Zahl d. Pat. 
(einschl. 

Evakuierten)  
unter d. 

Verstorbenen 
1940-1945 

Prozent der Pat. 
an der 

Gesamtzahl der 
Verstorbenen 

Willem Arntsz Hoeve
Den Dolder (Zeist)

38.070 4.537 Unklar wg.  
Evakuierter

1.163 26%

Sint Joris (Delft) 60.000 1.417 6.691 584 41%

Voorburg (Vught) 14.167 2.174 Unklar wg. 
Evakuierter

1.028 47%

Maasoord (Poortugaal) ?? 1.371 10.696 1.220 89%

Groot Graffel (Warnsveld) 5.306 597 4.900 575 96%



Mei 2013: Monument Dennenoord & Franeker
(Erfgoed Lentis, Rense Schuurmans en Gerard van der Heide)



14 Maart 2019: officiële start van landelijk NIOD-onderzoek
in aanwezigheid van 

Armand Höppener, Paul Blokhuis und Frank van Vree


