Oorlogsslachtoffers onder op Voorburg verpleegden
en verpleegkundigen:
• Abraham van Leeuwen, patiënt,
Tiel 6-3-1879 - † Auschwitz 26-3-1944
• Helena van der Gaag-Krug, patiënt,
Wenen 26-11-1898 - † Auschwitz 31-8-1944
• Albertus Hassink, patiënt,
Lonneker 25-6-1880 - † ’s-Hertogenbosch 28-9-1944
•	Catharina Calluij, leerling-verpleegkundige Santpoort,
Breda 2-3-1922 - † Vught 1-10-1944
•	Carolina Groeneveld*, leerling-verpleegkundige Santpoort,
Amsterdam 1914 - † Vught 1-10-1944
• Zr. Lamberta van Mil*, verpleegkundige,
Haps 4-7-1904 - † Vught 24-10-1944
• Zr. Abdona van der Rijt, verpleegkundige,
Uden 22-2-1925 - † Vught 24-10-1944
• Jacobus van Laarhoven*, patiënt,
Princenhage 17-10-1920 - † Vught 25-10-1944
• Wilhelmina Nooijen*, patiënt,
Dongen 30-12-1915 - † Vught 21-2-1945
• Esther Boeken-Naborro, patiënt Santpoort,
5-9-1870 - † Auschwitz 26-3-1944
• Sophia de Haan - Slager, patiënt Santpoort,
23-10-1878 - † Auschwitz 26-3-1944
• Rebecca Roosnek - Witteboom, patiënt Santpoort,
2-8-1878 - † Auschwitz 26-3-1944
Van een aantal naar Auschwitz gedeporteerde patiënten uit Santpoort zijn
de namen niet meer bekend.
De Engelse Zusters zijn uiteindelijk weer teruggekeerd op Voorburg.

* begraven op Zorgpark Voorburg

Reinier van Arkel
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De tentoonstelling

Welkom bij de tentoonstelling ‘Reinier van Arkel en Voorburg tijdens de
Tweede Wereldoorlog 1940-1945’. Deze expositie geeft met beperkte
middelen een indruk van deze periode. Zij is een hommage aan al degenen die zich onder erbarmelijke omstandigheden inzetten voor de kwetsbare psychiatrische patiënten, maar wil vooral de patiënten herdenken die
in die periode door de oorlog om het leven zijn gekomen.

Ad van de Pas
We kennen niemand meer die in de Tweede Wereldoorlog bij Reinier van Arkel werkte
en daarover kan vertellen. Twee jaar geleden kon dat nog wel: in een artikel over
‘75 jaar bevrijding’ in het Brabants Dagblad vertelde de 101-jarige Ad van de Pas,
oud-werknemer op Voorburg, zijn herinneringen van de bevrijding. Hij herinnerde
zich vooral de landing van de geallieerden in Normandië. Hij hoorde erover op Radio
Oranje. Het was krakkemikkig te verstaan op een clandestien radiootje van de röntgenafdeling van Voorburg.
Ad van de Pas vertelde amper iets over het beloop van de oorlog op Voorburg. Als
hem gevraagd was daarover te vertellen dan had hij mogelijk uitgebreid verteld dat
de Duitsers in oktober 1940 op Voorburg drie gebouwen in beslag namen en vijf
Engelse zusters wegvoerden naar een interneringskamp. En dat in 1942 de situatie
verslechterde door de komst van zo’n duizend patiënten van psychiatrische instellingen
in Heiloo en Santpoort. Zij werden naar Vught gedeporteerd vanwege de bouw van
de ‘Atlantikwall’ om het land tegen een invasie van geallieerden te verdedigen. Met
de ‘fluwelenhandschoenen-politiek’ van de Duitsers was het gedaan. De ware aard
van het nazisme kwam naar boven in het intimideren en liquideren van personen en
bevolkingsgroepen die ongewenst waren of als ‘Untermensch’ beschouwd werden.

Bij de patiënten uit Santpoort waren vijf joodse patiënten. Op Voorburg waren er twee:
Abraham van Leeuwen en Helene van der Gaag-Krug. De Duitsers hielden razzia’s om
hen op te sporen en hen via Westerbork naar Auschwitz te transporteren. De hoofdofficier van de Sicherheitsdienst kon de geneesheer-directeur aanvankelijk er niet toe
bewegen Abraham van Leeuwen aan te wijzen. Soms zeggen enkele zinnen meer over
een bizarre werkelijkheid dan een heel boek: volgens de hoofdofficier hoefde Abraham
van Leeuwen zich geen zorgen te maken over zijn lot: “De Duitsers waren aardige
mensen en hij zou zich in Westerbork onder ‘eigene Leute’ op zijn gemak voelen. Onder een andere vijand zou het er voor hem somberder hebben uitgezien”. Dr. Janssen
ging uiteindelijk overstag na het dreigement van de hoofdofficier om alle mannelijke
patiënten en verpleegkundigen op te laten draven.

Bevrijding
Vanaf september – oktober 1944 namen in ‘s-Hertogenbosch, Vught en omgeving de
gevechtshandelingen tussen Duitsers en geallieerden explosief toe. Boven ‘s-Hertogenbosch en Vught vlogen regelmatig bommenwerpers. De piloten wisten dat zij hun
lading niet moesten richten op een dak met een rood kruis dat op een gezondheidsinstelling duidde. Tijdens de (dreigende) bombardementen verschool men zich in de
schuilkelders waarin vooral in ‘s-Hertogenbosch ook onderduikers zaten. De gevechten
gingen op het landgoed Voorburg en in ‘s Hertogenbosch rondom Sluis 0, waar Reinier
van Arkel tegenaan ligt, van man tot man. Daardoor kon het gebeuren dat aan de
voorkant de Duitsers de gebouwen ontvluchtten terwijl aan de achterkant de Engelsen
er naar binnen gingen. Uiteindelijk werd
‘s-Hertogenbosch op 27 oktober 1944 bevrijd. Maar de oorlog ging boven de rivieren
door, daardoor kon het gebeuren dat er op 21 februari 1945 een bom viel op een
afdeling van Voorburg waarbij veel materiële schade was en een dodelijk slachtoffer te
betreuren viel.

Patiënten overgeplaatst naar Voorburg
In documenten van Santpoort, de Godshuizen, Inspectie, de gemeenten Vught en
’s-Hertogenbosch en Reichskommissariat werd nergens gesproken over consequenties
van de deportatie voor de zorg op Voorburg. Die waren natuurlijk negatief voor de
psychische en lichamelijke toestand van de patiënten. Het sterftecijfer steeg flink, vooral door infectieziekten. De begraafplaats op Voorburg moest flink uitgebreid worden.
Bovendien waren er veel meer hongerige monden te vullen. Om dat mogelijk te maken
werden plantsoenen en grasvelden omgeploegd tot land- en tuinbouwgrond.

De verschillende verhalen van ooggetuigen uit de Tweede Wereldoorlog over
gebeurtenissen op Reinier van Arkel en Voorburg zijn gebundeld en te leen bij
de medische vakbibliotheek van Reinier van Arkel in ’s-Hertogenbosch.
(vakbibliotheek@reiniervanarkel.nl )

De ‘Verhalen van ooggetuigen’ zijn ook digitaal beschikbaar.
Info: r.stokman@reiniervanarkel.nl

