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VIER ‘NOORDWIJKSE’  
HUIZEN ONTRUIMD

TOEN DE TWEEDE WERELDOORLOG UITBRAK WAS MEN ZICH IN NEDERLAND NAUWELIJKS BEWUST VAN 

DE NAZI-CAMPAGNE TEGEN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN EN VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN, NAAST DIE 

TEGEN JODEN, ZIGEUNERS EN HOMOSEKSUELEN. LATER GING HITLER NOG VERDER DOOR IN HET 

ZOGENOEMDE SONDERPROGRAMM AKTION T4 DE ‘GENADEDOOD’ VAN TOEPASSING TE VERKLAREN OP 

PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN. IN TOTAAL ZOUDEN IN HEEL EUROPA ZO’N 200.000 PATIËNTEN ALS GEVOLG 

VAN DIT PROGRAMMA STERVEN. IN NEDERLAND IS VAN EEN GROOTSCHALIGE TOEPASSING VAN DIT 

PROGRAMMA NIET VEEL BEKEND. WEL WERDEN BEGIN 1943 DE BEWONERS EN DE PERSONEELSLEDEN VAN 

DE JOODSE INRICHTING HET APELDOORNSCHE BOSCH AFGEVOERD NAAR HET KAMP AUSCHWITZ  

EN VRIJWEL ALLEMAAL OM HET LEVEN GEBRACHT.  

Door Peter Mulder

In Noordwijk en Noordwijkerhout bevonden zich drie inrichtingen  
voor psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten: de  
dr. Willem van den Berghstichting, de Sancta Maria en de Sint Bavo. 
Deze inrichtingen werden aanvankelijk door de Duitsers met relatieve 
rust gelaten, maar desondanks liet zich al snel de nodige schaarste 
voelen aan voedsel, kleding en bed- en verpleegtextiel. 

In de Sint Bavo, waar ook werkzaamheden werden verricht voor de 
buitenwacht, droogden de opdrachten langzaam op en om verveling 
te verdrijven werden patiënten belast met het sorteren van zwarte en 
witte bonen (die ’s avonds dan weer door elkaar werden gehusseld 
om de volgende dag weer van voor af aan opnieuw te beginnen).  Gedenkmonument op het terrein van de Dr. Willem van den Berghstichting.
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Op 14 maart 2019 is een onderzoek 
naar de rol van instellingen voor 
psychiatrische patiënten en mensen 
met een verstandelijke beperking in 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog 
officieel gestart. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door onderzoekers van NIOD 
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies, in opdracht van 
de Stichting Vergeten Slachtoffers 
Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek 
moet duidelijkheid verschaffen over de 
situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Ontwikkelingen in de instellingen voor 
psychiatrie en gehandicaptenzorg tijdens 
de bezetting worden systematisch 
in kaart gebracht. Daarbij staat de 
vraag centraal wat de gevolgen waren 
van de bezetting voor de patiënten. 
Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre 
nationaalsocialistische opvattingen over 
psychiatrische patiënten en mensen 
met een verstandelijke beperking een 
aanwijsbare rol hebben gespeeld in het 
beleid binnen de instellingen.

Onder: Een zwaar gebombardeerd Huize Sint Anna in Venray.

Links:  
Geallieerde troepen op het terrein 
van de Sint Bavo.

SINT BAVO
In december 1942 kwam het bericht van de 
Inspecteur van het Krankzinnigenwezen dat 
op last van de bezetter alle inrichtingen in 
het kustgebied (dat inmiddels tot ‘frontlinie’ 
was verklaard) dienden te worden ontruimd 
per januari 1943 en alle patiënten en hun 
verplegers dienden te worden geëvacueerd. 
In de Sint Bavo in Noordwijkerhout gingen 
de broeders met dat bevel aan de slag:  
22 patiënten konden bij familieleden worden 
ondergebracht, een aantal patiënten kon 
elders onderdak vinden, maar uiteindelijk 
moesten 741 bewoners daadwerkelijk wor-
den geëvacueerd. Dat gebeurde eind januari 
per trein vanuit Noordwijkerhout. Ze werden 
ondergebracht in inrichtingen in Venray, in 
Oostrum en in Boekel in Noord-Brabant. 
Op 2 februari was de evacuatie voltooid 
en was de Bavo zo goed als verlaten. De 
Duitse Wehrmacht nam zijn intrek in enkele 
leegstaande gebouwen, in andere gebouwen 
werden 150 priesterstudenten onderge-
bracht van het klein-seminarie Hageveld uit 
Heemstede.  

De geëvacueerde bewoners en hun verple-
gers werden in Noord-Brabant samenge-
bracht met daar al aanwezige patiënten, 
hetgeen leidde tot nog meer krapte aan 
voedsel, kleding en ander benodigd textiel. 
De hygiënische omstandigheden waren zeer 
beneden de maat (tuberculose en darm-
ziekten maakten verschillende dodelijke 
slachtoffers). Er was ook sprake van grote 
cultuurverschillen onder het personeel van 
de Brabantse inrichtingen en dat van de Sint 

Bavo, wat de sfeer en de levensomstandig-
heden er niet beter op maakte. Toen na 30 
september 1944 de zuidelijke Nederlanden 
ook nog eens onder vuur van Duitse en 
geallieerde bommenwerpers kwamen te 
liggen, werd de situatie nijpend. De schuil-
kelders van de inrichtingen boden nog 
amper plaats aan patiënten en personeel 
(ook de lokale bevolking zocht er onder-
dak) en er vond wederom een verplaatsing 
plaats, nu naar inrichtingen in het inmiddels 
bevrijde België. Drie Joodse bewoners van 
de Sint Bavo werden na verraad door de 
Duitsers vastgezet en zouden de oorlog niet 
overleven. In september 1945 kon een begin 
worden gemaakt met de repatriëring van 
de bewoners en het personeel, terug naar 
Noordwijkerhout. De oorlogsschade aan 
de opstallen en het terrein van Sint Bavo 
werd geraamd op bijna anderhalf miljoen 
gulden, maar met de nodige improvisatie 
kon het huis toch weer gaan draaien. Eind 
december stonden er weer 624 patiënten 
ingeschreven. 

SANCTA MARIA 
De Sancta Maria verging het al niet beter. 
Deze inrichting had al aan het begin van de 
oorlog te lijden onder schermutselingen, 
onder meer omdat het gelegen was tegen-
over het vliegveld Ruigenhoek en er gere-
geld bommen in de omgeving vielen. Hier 
komt het bevel tot ontruiming al in novem-
ber 1942 en tussen 22 december en 6 januari 
1943 verhuizen patiënten en verzorgenden 
naar tehuizen in Venray (“Sint Anna”, een 
ander tehuis dan waarin bewoners van de 

Sint Bavo zijn ondergebracht), Vught en  
Rosmalen (later eveneens Venray). In drie 
groepen gaan de bewoners van de Sancta 
weg (dec 1942 en jan 1943), maar er blijft ook 
nog een deel achter (onder leiding van  
geneeskundig directeur Verselewel de Wit 
Hamer). In januari 1943 nemen de eerste 
Duitse troepen hun intrek op Sancta. In 
maart 1943 wordt het huis van de rector 
door troepen van de Duitse Luftwaffe (Luft-
waffe Felddivision) gevorderd.  

In april 1944 wordt de rest van Sancta tot 
Sperrgebiet verklaard. De evacuatie gaat om 
750 van de toen in totaal 881 bewoners (zo’n  
130 patiënten konden - deels bij familie - 
elders worden ondergebracht). De leefom-
standigheden met name in Venray zijn om 
dezelfde reden als elders in Venray waar de 
Sint Bavo-mensen zijn ondergebracht zeer 
belabberd. Overbevolking maakt het leven 
benauwd en - als eind 1944 ook hier de 
oorlogsgevechten dichtbij komen - levens-
gevaarlijk: Huize Sint Anna krijgt te lijden 
van zware bombardementen, die dodelijke 
slachtoffers eisen. Een nieuwe evacuatie - 
dit maal naar Boekel - kan niet uitblijven. 
Daar is voor 500 patiënten een onderkomen 
beschikbaar met slechts 100 bedden. 

Sancta Maria zelf is intussen in bezit ge-
nomen door de Duitse bezetter, maar niet 
dan nadat de achtergebleven zusters van 
de inventaris nog hadden gered wat er nog 
te redden viel. Dat was niet veel en toen de 
terreinen en opstallen tot Sperrgebiet wer-
den verklaard. «
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De ouden van dagen die er werden verzorgd 
werden eveneens begin 1943 op last van de 
Duitse bezetter geëvacueerd. Alle bewoners 
werden op 6 januari 1943 overgebracht 
naar het landgoed “De Utrecht” in Esbeek, 
een klein plaatsje onder Hilvarenbeek in 
Noord-Brabant. Zij zouden daar meer dan 
 4 jaar verblijven in een naar de omstandig- 
heden redelijk riant recreatieoord, dat 
eigendom was van de verzekeringsmaat-
schappij ‘Utrecht’.  
 
Na de bevrijding konden zij niet direct 
naar Noordwijk terugkeren, hoewel menig 
bejaarde verteerde van heimwee. Het oude 
onderkomen aan de Wilhelminastraat werd 
direct gevorderd door de Binnenlandse 
Strijdkrachten en moest aanvankelijk nog 
fungeren als onderkomen voor gearresteer-
de NSB-ers. En daarna bood het ook nog 
onderdak aan ontheemde NSB-kinderen,  

die er werden geïnterneerd onder de  
hoede van de Bijzondere Jeugdzorg. Pas op 
26 juni 1947 keerden de ouden van dagen  
er terug, maar niet dan nadat het tehuis 
eerst een grondige opknapbeurt had ge-
kregen, uitgewoond als het was geraakt. De 
oudjes werden in Noordwijk opgewacht door 
het fanfarecorps ‘Excelsior’ dat vrolijke  
muziek speelde. Van het oorspronkelijke 
aantal van 41 geëvacueerde bejaarden 
kwamen slechts 16 terug. De anderen waren 
ver van Noordwijk gestorven. Vijf van hen 
werden in Esbeek begraven.  
 
In de kerk van Esbeek (tegenwoordig een 
school) hangt nog een stenen herdenkings-
plaat met hun namen. Uit het Gasthuis in 
Noordwijk aan Zee waren overigens ook zo´n 
10 bejaarden geëvacueerd, in dit geval naar 
Joure in Friesland. Zij kwamen na de oorlog 
allemaal naar Noordwijk terug. 

  
Links: 
Huize Sint Jeroen rond 1930. 
 
Boven: 
Herdenkingsplaat gestorvenen  
Sint Jeroen in Esbeek.

 Vier ‘Noordwijkse’ huizen ontruimd   

«

Bronnen: Mieke Smilde: “Sint Bavo - 100 Jaar  
psychiatrie in Noordwijkerhout 1914-2014”, 
GGZ-Rivierduinen, 2017 • M. van Dort-Clements: 
“Weerspiegeling van Toen - 60 Jaar Sancta Maria”, 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria, Oegst-
geest, 1988 • Huib van den Doel: “Het Mallegat in 
de Branding - Bewogen zorg op de Willem van 
den Bergh 1924-2024”, Willem van den Bergh, 
Noordwijk, 1999.

Geallieerde luchtfoto van de Dr. Willem van den 
Berghstichting, tijdens de oorlog omgetoverd 
tot 3. Festung Stamm Compagnie LXXXVIII van 
de Duitse bezetter.

Na de oorlog vonden eerst Canadezen en 
daarna Binnenlandse Strijdkrachten er nog 
onderdak. Maar al in juli 1945 konden de 
eerste oorspronkelijke bewoners terugke-
ren. Pas in november 1945, als de laatste 
strijdkrachten het terrein verlaten hebben, 
kan de Sancta Maria weer volop gaan draai-
en en toewerken naar het eerste rustige 
Kerstfeest in vijf jaar.

DR. WILLEM VD BERGHSTICHTING
Ook de bewoners van Dr. Willem van den 
Berghstichting kregen in november 1942 
bericht dat zij het terrein moesten verlaten. 
550 hiervan konden naar ’s Heeren Loo- 
Lozenoord en Groot- Emaus in Ermelo.  
Meer dan 250 jongens en meisjes werden 
naar huis gestuurd, soms onder protest van 
hun familieleden. Op dat moment waren 
directeur Jacob Juch en onderhoudsmede-
werker Johannes Molegraaf (en nog enkele 

personeelsleden) door de Duitsers gearres- 
teerd wegens het vermeend verborgen  
houden van koper. Naar verluidt was er wel 
meer aan de hand geweest, zoals het niet- 
registreren en verborgen houden van Joodse 
pupillen en andere verzetsdaden. Juch werd 
overgebracht naar het concentratiekamp 
Sachsenhausen, waar hij als gevolg van  
ziekte en uitputting overleed. Molegraaf 
werd gefusilleerd in Amersfoort. De andere 
gearresteerden zouden de oorlog overleven.

De evacuatie van de bewoners en het per- 
soneel vond medio december 1942 plaats 
per trein richting Harderwijk en vandaar 
naar Ermelo. Veel van de inventaris  
- inclusief de fameuze speeltoestellen van 
de stichting - waren eerder al per schip 
vervoerd van Katwijk naar Harderwijk. In  
Ermelo liepen de ‘Noordwijkers’ aan tegen 
een regime dat aanmerkelijk strenger was  

dan men in de Van den Berghstichting 
gewend was, reden om zichzelf een status 
aparte aan te meten tegenover het stijve 
en formele gedrag van Ermelose collega’s. 
Na oktober 1944 werd de situatie nijpender 
als gevolg van de inhuizing van patiënten 
van elders en toenemende voedseltekorten. 
Begeleidende artsen moesten steeds meer 
in de onderduik en verschillende ziekten 
maakten ook onder de ‘Noordwijkse’ pa-
tiënten dodelijke slachtoffers. Als Ermelo 
op 18 april 1945 wordt bevrijd, kan een 
begin worden gemaakt met de terugkeer 
van patiënten en personeel van de Van den 
Berghstichting naar Noordwijk. Het terrein 
en de gebouwen daar zijn nog korte tijd 
bezet door gevangen genomen NSB-ers en 
Binnenlandse Strijdkrachten, maar op 15 
augustus 1945 is iedereen weer terug. 
 
HUIZE SINT JEROEN 
Huize Sint Jeroen in Noordwijk Binnen (toen 
doorgaans ‘Jeroensgesticht’ genoemd) was 
geen psychiatrische inrichting of anders-
zins een onderkomen voor verstandelijk 
gehandicapten. Het was een katholiek ver-
zorgingstehuis voor ouden van dagen, maar 
als ‘tehuis’ moesten ook hier de bewoners 
een evacuatie uit hun vertrouwde omgeving 
ondergaan. 
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allemaal naar Noordwijk terug. 

  
Links: 
Huize Sint Jeroen rond 1930. 
 
Boven: 
Herdenkingsplaat gestorvenen  
Sint Jeroen in Esbeek.

 Vier ‘Noordwijkse’ huizen ontruimd   

«

Bronnen: Mieke Smilde: “Sint Bavo - 100 Jaar  
psychiatrie in Noordwijkerhout 1914-2014”, 
GGZ-Rivierduinen, 2017 • M. van Dort-Clements: 
“Weerspiegeling van Toen - 60 Jaar Sancta Maria”, 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria, Oegst-
geest, 1988 • Huib van den Doel: “Het Mallegat in 
de Branding - Bewogen zorg op de Willem van 
den Bergh 1924-2024”, Willem van den Bergh, 
Noordwijk, 1999.

Geallieerde luchtfoto van de Dr. Willem van den 
Berghstichting, tijdens de oorlog omgetoverd 
tot 3. Festung Stamm Compagnie LXXXVIII van 
de Duitse bezetter.

Na de oorlog vonden eerst Canadezen en 
daarna Binnenlandse Strijdkrachten er nog 
onderdak. Maar al in juli 1945 konden de 
eerste oorspronkelijke bewoners terugke-
ren. Pas in november 1945, als de laatste 
strijdkrachten het terrein verlaten hebben, 
kan de Sancta Maria weer volop gaan draai-
en en toewerken naar het eerste rustige 
Kerstfeest in vijf jaar.

DR. WILLEM VD BERGHSTICHTING
Ook de bewoners van Dr. Willem van den 
Berghstichting kregen in november 1942 
bericht dat zij het terrein moesten verlaten. 
550 hiervan konden naar ’s Heeren Loo- 
Lozenoord en Groot- Emaus in Ermelo.  
Meer dan 250 jongens en meisjes werden 
naar huis gestuurd, soms onder protest van 
hun familieleden. Op dat moment waren 
directeur Jacob Juch en onderhoudsmede-
werker Johannes Molegraaf (en nog enkele 

personeelsleden) door de Duitsers gearres- 
teerd wegens het vermeend verborgen  
houden van koper. Naar verluidt was er wel 
meer aan de hand geweest, zoals het niet- 
registreren en verborgen houden van Joodse 
pupillen en andere verzetsdaden. Juch werd 
overgebracht naar het concentratiekamp 
Sachsenhausen, waar hij als gevolg van  
ziekte en uitputting overleed. Molegraaf 
werd gefusilleerd in Amersfoort. De andere 
gearresteerden zouden de oorlog overleven.

De evacuatie van de bewoners en het per- 
soneel vond medio december 1942 plaats 
per trein richting Harderwijk en vandaar 
naar Ermelo. Veel van de inventaris  
- inclusief de fameuze speeltoestellen van 
de stichting - waren eerder al per schip 
vervoerd van Katwijk naar Harderwijk. In  
Ermelo liepen de ‘Noordwijkers’ aan tegen 
een regime dat aanmerkelijk strenger was  

dan men in de Van den Berghstichting 
gewend was, reden om zichzelf een status 
aparte aan te meten tegenover het stijve 
en formele gedrag van Ermelose collega’s. 
Na oktober 1944 werd de situatie nijpender 
als gevolg van de inhuizing van patiënten 
van elders en toenemende voedseltekorten. 
Begeleidende artsen moesten steeds meer 
in de onderduik en verschillende ziekten 
maakten ook onder de ‘Noordwijkse’ pa-
tiënten dodelijke slachtoffers. Als Ermelo 
op 18 april 1945 wordt bevrijd, kan een 
begin worden gemaakt met de terugkeer 
van patiënten en personeel van de Van den 
Berghstichting naar Noordwijk. Het terrein 
en de gebouwen daar zijn nog korte tijd 
bezet door gevangen genomen NSB-ers en 
Binnenlandse Strijdkrachten, maar op 15 
augustus 1945 is iedereen weer terug. 
 
HUIZE SINT JEROEN 
Huize Sint Jeroen in Noordwijk Binnen (toen 
doorgaans ‘Jeroensgesticht’ genoemd) was 
geen psychiatrische inrichting of anders-
zins een onderkomen voor verstandelijk 
gehandicapten. Het was een katholiek ver-
zorgingstehuis voor ouden van dagen, maar 
als ‘tehuis’ moesten ook hier de bewoners 
een evacuatie uit hun vertrouwde omgeving 
ondergaan. 
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