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taak,

r:aat heeft

zlch

2.
daarvan ults'belrend geloreten. Drj.e var1 de do}rtoren waren genoblalseerd. en
nl.et verra.n6en. ltoor de overgeblevenen l'Ías het daardo.r zeer dmk.
door
in het Koetshuis weïd op Lulj]s schaal gebntikt
De schullkelder
de gezfulnên van de oplttonêlrderL Deze frokl<en daar I a-avonds heenr nannen
zlch Eêd18ende d.en naght nogal eens tooen vrouwen en klnderon, lraarbij
neeltJes hóbben afgespeeldr Yrelke zorgden voor eer1 ontsparurend6 noot 1n
sparufnê.
deze d.ag€nvan groote geesteliike
'Voor zooveel wlj konden, hebben riJ
1rr alê nablJheid, w€rr€n gel"êgerd en zlch tot
geholpen
trater1aal en levensllddelen

de llederlandsche soldatenrdis
ons vervoe8d.sn on ln]'l!r net

Irr do oorlogsilagen ilerd hiêr 1rl d.e nablJheld Sevochtenr o.n. I]et
het Ío1g, dat een zl,raargeevond.eDultsche soldaatr n€t levens8evaar voo?
dogenên, dle herr per ',rrachtauto g1]1gen haLenr b1J Ftroon r!êrd. wêBgehaald
ÍGtel 1s Eeopereeld. HIJ ls aa.Ir zljn
ên hlór ln d€ Inti chtln8 door h.
zwaro velwondln8ên hÍer overledên.
llêt gevoelent
In het gebrek aal gl8tr dat zloh even hlndsrllJk
op zlch nan oE u1t
n6rd, voorzl-€n' aloords,t broed.er EelJboer vrlJwll]-Lg
gchledeE gÍst tê gaan halen
Het waE voor herl ê€n noel11jke en SevaarllJk€ tooht.
lb ale oorlogsalagen lorenen geleldelljic
aar de gènobÍI1seêTde L6-.,
alen van het personêel n6€r tenrJ.
GealurEnde enlrele naarden waa er een verhoogdê oplranê van petlËatBn. !oct! koB, bÍj na'dere bestudeerln€ van dê zlelctegeschledenls sen van
deuo op8snonenen wordelr Êieccnstateerd, dat Ce oorlogshande 1lngen zelve;
r]et a1 d€ vrgesel[Jke Bebeurtenissea 1n Rofrêrdê]-r, naar voor e€n zeêr
bêporlrt áanta1 personen aanl-eidiql v[aren, dat r.renschen 1n Roltterdan at]
o[]gevÍng g€estelljk
1n ale war waren l:eraakt.
H6t heeft eenlden tijd geduurd voor ale eerstê Dftschers
zicl'r op
It]{aaaoordn verÈoond.en. Daarna, toên de Dritschers
eer]I]aal hler op het
ilolp narên gestatlonneeld
en afdaar een Ortslroruandantur
was gevestlgd,
zljn er lraast alagel1jlrs Dritschers op hêt terreln geweest óf voor vó!dezlngen 6f voor besprelcingen
eên Beld.lGe reden besto!].d.

6f zgndÊr dat er voo! hun aantnezigheld

Na kotten tijd v{erd bij het liaventje een lc}eine raste bezettilrgapoat gele8erd, die een lDop.Faaf aanleBde in de lïestelljke
havenpÍer. '
:'eestal tot de ltaïinetrnepen behooIlcewê1 Drltsche officieren,
rend.e, l'lerjEaldeujlr
op bezoo:. kwa.rien iret liet vcornenel o;1 ale IDrlciliíng
te vorderen, 1s dit telllens weer voo:llor.en lFtnnen woniê1, dil.wj-j1s
eerst na urerx lan€: paate -..

7.
docrb-e8eve:l d.)or den toerrtaliBen
7 Juli 1941 ]í{a'r er een bericrt,
Burgeneestex van Rotberdan, van de Dtj-tsche ltarineautoxitelten,
dat tot
nllaasoordn
ontruj-rlng van de PsyciÉatrische
lrrrichfln8
niet zou $torden
overgegaani deze brief
ces dienst Sedaan.

heeft

daaïna bij

volgende bezoeken steeds :tet s.uc-

Helaas bleek 5 Au6;'astus 1941, dat, zonder eenig voorafgaand over1e,3 uet den Geneesheer-lxrecteur,
of net den Inspecteur van het Staatst.ezlclit,
door het GeÍteentebe stqur tlet d.en Ortskornand.ant te RclrterdaE,
een regelin6 Getroffen rvas, dat de Psychlatrische
Inrl chtj.ng trllaasoord!
t6ch wel door de Drltsciiers zcu worden bezet.
rrlíaasoordrl
81j een bespreliing 1n d.e Psycl,iatrlsche
Inrlchtlna
gereduceerd t.t die van een
ït|erd deze bezettlng van de InIlcltir:i;
pavll-jDens. Èze zLjn !ve1 on-hrll:.d, -raar lriiner door de Dultschers '-tal
bezet, bejral,ve de personeels-zleke:rafd.ee lj-n&, ile1ke gedurend.e korten tljd
d,oor hun eanl.talren dlenst 1n gebmlk ls Benonen. Reed.s 21 october 1941
lq|ran eohter het berlcht,
dat a1le pavl-Ljoens rïeer waren vdJgeiieven.
*- .
Er !'laa 1n dien tlrs scbentl Jd van dê zi- jde d.eï PsJ'ch1"t*"*"
rl chtlng
llaasoor.dn naar alle rL chti-u6en :roelte gedaan on de geproiecteerdê bezetttng van de pavllJoens rÉet te doen doorgaan
IJ tÍe1 1944 zoelrt de trÍelEï:aciit op de têÊelnen
canouJ]-agegelogÊnheÍd voor haar wagenpark Hun aanwezll;hoÍd hl.êr leÍd.d.e erboe, dat !av11Joen roosteLnder door hen rryerdbezet. Dit ls van 9 Ju1l 1944 tot 19 .Augustus 1944 het geval gevleest. Op laatstgenoend,en d,al n zlJn de DrÍts chela vreer vertrokken.
Í,aw.ll ióên roóstê.i)iílÈr! nDcht helaas !Éet terstond. weer d.oor ons
1n gebrul-k worden denlnen.
21 Jarrj.'àrL 1945 1s dít pa!álioen !'Joer Sevo?derd en bezet €n tct
L F€bJrr,arl 1945 d.oor verschillende,
pen Dr:Lts cherË EebruÍict.

olkaar

vervanijenale,

klelnere

bT^e-

11 Januarl 19,i5 ]ora!1 de ned.edeetlng, van het Raadhuis, dat het
gestlcht geheel onltídnd zcu Li,-.eten$rordenr net het oo8 op de toen naalstende oor].o gs Lraale Ij. rl{,-en.
noord.at eetl beq)reldnS net den lu-itschen ConElssaris ln len !{aagt
ond.arÈs de lvacuatleconScltr/,lebel, toch kon '.!order] bewerkstelli-gd,
nl.ssie 1n Den Haag, 1s het gelulct aleze evacuatie 1,oIled1g te voorkonon
1945 lí,rar: het bericfit,
dat d.eze evacuatl"e [iet
door
24 I'ebruari
Hr.

È - È À áf À ê

+ê

r' -r

ne vele pcBl-nrlen van 1nd.1\ridueele goepsn van À-rLtschers, r,lelke
hler llrva.ne!,vo,rr inbeslagru|j.e van pavilj.ens,
d.e pc{jin€ien, welke ve]-e
' i a l e n w e r d e n ,:e d a a n d 'r D rÍtsc:r e ) fficier en
v1n - êz:' ,Idhe1d, ) n hl er
cen lazaret in tJ ri c.-te:r, lrêt Ís aLl-s vQrijdcfd ku-nnen wcrden. naar-

+'
rriesnetteliJke

bij hebben bordjes net hêt opschriii:
ziehenlr (er waren
toen enl<ele levallen van d:lhtherie
en roodvonk en er waren zeer vele
Gevallen vall ln.ieÍvandsaand.oenin -en2 wè1ke a1s tJ4)nus werd.en ,lewaardeerd),
uitstekend nede'eholpen orí de lultschers
af te scitrildren.
rMaasoordrt er wonderOok overlr ens 1s de Psyclriatrische Inrichtlqr
1ljk goed. af,:ekonen. In íeite is de sf,icirtj'nij zoo doed als lntact,
na
afloo! van den oor1o.j, weer aan het Geroeentebest\-rur. over5ed.ra/jen hrrlnen
wor-derL
Hoewê1 lr1er 1n de oir:evln/l aan alle zljden van de lnrlchtlng
boro1na1a{:en zlJn voorirekonen, is de stlchtlnia zelve nl.rfu.rer,behalve door
i:etloffen.
$at kleinere ko.iels en ïaraatspllnters,
trlÍaasoordll
j
De Psychlatr:Ls c]:e Inrichtin
te ?oortugaal
lar overlns zeer ÍievaarllJk, tusschen de beide brr.:r:en, d.le var Spljkenl.Ese en
dle van Baraend.recht, rccht tecenoïcr het v11e,.:veld en ln de onnlddeluJke
lab1Jhe1d van de ShelL-lnatallaties.
ond.anks deze vele r0111ta1re objecten en ondanks het f,€1t, êat bet
zoo was 1nllesteld, dst
ln d,e nablJheld oprestelde afweer rcschut blljkbaar
dlt, zood.ra de aanvallende Eh-elsche vl1e:irl,:en
1n de nablJheid van d,e
llaren, deze onder vLr.È na:.r, 1s hler noolt eenl,l onreluk i€fnr!.chfi.r;
werd i:etroffen en naar heel welll18 :t:1ten werderl
schl.ed. ceen latldnt
ver[1elal.
Itel }íran neeralere malen een reiren van scherven op de stlchlÉq:
t]'ee!.
dle B€nschen het leve!,
Op het dorp Poortu{:aal knan een bonltreffer'
koslrtêi neeld.ere huisjes werden in de nabj-jheld veryÍoest; een boerd.erlJ
trMaasoordn heeft
t,/ het doÍtr) bïandde af aloor een neerstorÈerd v1ieftu18.
van d1t alles

nl-ets É-eweten.

Iller en daa.r zijn plantsoenen beschadlSd door het rnaken van kuL1en (boxen) voor d.e DÀltsche leilerautols en er ls no.la1 v{at:eboonte
,jeveld vooï de leverln: van palen l,laar toch ook weer niet 266, dat het
stL chtln :sterreln daardoor blijvend. ontsierd werd. ÀlIeen het vellen van
de hoo6e v!11:en, weLke den IÍesteliJken ac|'ter 1rond van het zrÍercbadvo]Í-evoeld.
den, nordt nol- steeds als een verli-.s
gevorderd, naa.r
a11er1ei artlkelen
& víerden wel herbaald.elljlr
het lu]'rbe bijna steeds orn ook dê vo:!:derin3en af te wljzen.
Zeker is dlt
steeds het qeval í'eweest .xêt de vorderinl van .r.ootere hoeveelhed.e[ rdateriaal,

enz.
post op het terrêin bij hêt líaventJe lias hlndorlijk
De nllitaire
door d.e berÍoej-enlssen van de daar 'êstationreerde nllitairen,
rcet de
trOostêinclen
patlênten, ter,'rij1 de bêzettir\: van
hèe1 lrat troe1tê opleverd.e,

)t

verkeend -,eoriënteef'de zusters van de inrichtiryl,
tesen de uitdrukkel-ijke orders i.n, contacb zocbten en, ondanks verbod, bleren zoêken,
net de daatc ijeletlerde Dri.ischers;
en tot verkeerde handeliD/en
overglnÍên
doordat

Ook d.e wollini:en aler oprvonenden bleven voor vorderiDj] en lnl$artrlerlll{i irespaar.d, Sleclits óérnaa1 ls i-n enlrele clezer wolrln:]en voor eerl zeer
kcrten tijd
in-ií,Jartieriltf
::eweest" Een [iet-bervoonde dolcterswonlna korl
voor dlt doel worden beste.ld. fets neex l"ast heêft de bo€rderlj
en d.e
daar"jraast irele jen worlinj van den l{eer lerten ondervonAen. Maar ook deze
slechts

vooï korten

ti id.

Betreft

d1t al1es den uiterlj.jken
.:an:t der di4;ten, rÍat ale vordej-n
rla,3en enz. betreft,
zelve bleef het leven ete€d.s zLJn
d.e Inriclrtln;
i:evuonen ilalB ilaano
Zoowel de veïstreldririt
van voedsel als van kleedlng vêrl1ep Jal|€n
lalg 5oed, oDd.at v!1j ult betreld(eliJk
zeê! i?oote voorrad.en kond.en lrrtten. Op het elnd van den oor1o,g, het tweede halfJaar 1944, nerd de poal1íe van sorull:e artlkê]en,
xqet narle van d.e kousen, echter zoe! no€lllJk,
terv!Í JI ook de voeClnl voor de patiënten, na DínsdaE 24 Septenbor (Spoorlteilstaldtr8) hoe lanter ho€ noellljker
werd.
fn het voorjaar van 1945 liepen de /'ewichten van ale patlênton
onrustbarend achtetauÍt en vras er een versc]Irlldrel1Jke
toênan€ van het
al-les 1n o."/ereênstennj-r\r met wat ook buÍten ale Inrlohdn6
l'ebelr,rde. È was veel hoa,eroedeen en er waren veel damaando€Dl&lsn.
Eovendlen nal! Ce t"b.c.
s chri Lbare nd toe. Voor d.eze Li jdelg we:fden [sd.urênd€ den oorlo j afzc4Cêr11jke afdeelin'.e]1 lnr.erj.cht. Eet ls voorgekonen,
dat patL6lten
dood blekêa blj aa]r.Lonst roet dê ziekenauto i ol 1l1 d.e bedsterftecijfer,

k*ler

slrl-erven.
Ook het per.sc:r.eel ]gee - in dien laatstên tljd rÉet meêr volloenile
voedln,j. Het slechtst uralen echter de ,-ezirulen van de opwonendên etaan
toe. Orrraan d.ezen noodtoestand te-ieÍ[oet tê konen, werd door een, op 1n1j-n- estelde con.trlssie voor het j:eheele dolTt
líaflef
van de Inrichtinl,
?oorh16aa1, 1n het voorjaar van 19+5 overÊellaan tot het verstl|eld(en van
erv{tensoep en pap aan ale sclioolkinderen,
enz., r.ïelke voor hêt rtTootste
l'r1er op de ii'lriciltl]l::
door de landeren llet'ilen op1:egeten.
le voedselposibe
rlas hier ook daerdooï zoo noeilljk,
oisdat dlt
Sedeelte van het eiland 1ee - nas tehaald door de Rotterd.anners, ter1l1jl
de over:an3en oves de bnL- naar Spijkenisse en elders net een bootJe
ov e r a l e r i v i e T , zê e - .re rd -n n e:loei_ijlct, en tijden Ian. zelfs onno 6el l J k
naren.
6edeelte

ne tr!!:elsche vlie ll'1i en net levensniddefen
erden ilan ook van
nêt !.jÈich venrrelkonal, toen dezê over de Inrichfiwt
alle laviljoendaken
hua weil naal Rotteldêur z o cl',!teir.,

o.

iïet do4), dat in bijna alle huizen el1 in de beide schole! haast
blijvend beze-uirf heeft -:ellad, werd door ons verder 1r dien z1n
t:eho1pen,
dat den kinderen ijeleienheid
wef.d iteireven hler ond.eïw-Ijs tê ,_relleten 1n
die net het nateriaal van ae scholen is, als leslokalen
lokal1-telten,
têrden lngeric]!t"
Helt zwenbad was uj-t den aard der zaak voor de Drltschers
een ge_
nl1d object en, hoevrel er reGelnati,t dooï de Duitschsrs
Sezwomnenls, l.s
het bad tocb vooftdut:end ter beschikkj.nS ,rebleven van de 1n31cht1ng €n
van ale belroners lrtt de oDr:evinB, zlj het ook, d.at het gebrru.lk van het
baal en de wljze waarop, voorbdurend aan1eidlnij Gaf tot klelne Íesch1l1ên
en tot veel i-estmbbeL"
O! het teuej.n
door de ltitschers
r:eslEoopt. Hler lrerd z€er
'verC
s-lrer.rj ter:jen op."etr"den en zoolaryi nojelljk
en zoo lsachá,] rlogellJk het
standpunt verdedlad,
dat de lnrlchtlng
prlvaat
terreln
rías, ,raar-Èoe de
,i:itschers
íeen toegaruj had.den, en dat door hen noest lrord€n ontzlen.

i

De arbeid zelf 1n de Inïichtj-n0
werd ten zoerstê bemoelllJló
door
het felt,
dat hlêt een /]root aantal fogoBo-era of rqet do IV.S. B. sJr&pathlseerênd.e personeelsled.en !,9arent en neerdere net Drltsqhers
9 chaJa?e1end,ê
of rdêt Du:ltschêrs Geêníjaieerde zusters.
In den loop der Jarcn zlJn dl.t
êr Ln totaal roeer clan 30 Íleweest, waalvan een fílootê kelÍr b1lJv6td aan
de lnri chtlna verbcnden v,ra€ en daêÍ Fedurend.e den Geheelen bozêtttn5s_
itÍ jd aarrl|ezlE bLeef .
Bovêndien stonden d.e IV.S"B.-ers op nMaasoordfl 1n nauvre betreHd.rf,
tot

de N.S-B.-eïs

op het do4). Dj-t behcord.e tot d1e dorpen, d1e, vedrou_
d.Lnjs,lêN1js, het lrcoiltste aantal lLS.B.-ers
onaier lnrn l'r!ïoners tsldet!.Dea!
'-wêI[ b1J, dat het dorf) jaloersch
op d.e Inrl chlttng was, orodat de dorpsbenoners bj-jra docr.loopend onder ate bezet-bing te Iljden hadden, terrrij]il4aasoordr ên het petso:lee1
-ran lilaasoordn in de oro3ev1n{t!ïoonáchtli;,
practlsch van d.e Dtitschers r:een fast hebben ílehad.
Deze jaloezie olenbaard.e zicl.r hierin,
dat de do$sbewoners de
Drltschêrs
enkele roalen opzelttelj'jk
naar de frrichtj'iu
ver$ezen. Dit aje_
schl.eddertoen i.et luldkLokje
van het Raadl.ruls werd wert:ehaald. en llen er
ilen D"rltschels ounêIkzaa.! op rnaalcle, dat ook fMaasoord.t een luldklokJe
haa. Dit ltebeuf,de verder toen nzr eên .ils luhe
fj-etsenrazzla,
d.e d.o!pe_
11n;e! de D[tschers
a]lder.-aal ]rear de Inrichlín8
atuurden omdat daaï
we1 de[elljk
fi-etsen aan!.]ezi8 noesten zijn. ,Al_le flêtser,
een JOO_tal,
rJaren n.1.,
ter"{ijl
de Dtltscllers
aan de praat werden ilehoud.en, verstopt
Ílehouden; eI' is I s-nor,:ens nlêts ,evondet1i ook des utlddags, blJ het
tneede bezoek, tenaevol:e va!. het verraad der dolTeliqien,
op een paar na, Seen fi.etsen te doen vinCen.

llelulcte het,

vetÍrez€!1., toen
Naar de lrr:r chtínB weï'd veraler aloor dc dorpelir€en
van den Orbskordr0andant. ook een
bloenen werden gevorlêrd vooi de!r. àin
N. S, B.-aebtenaar van hot Raadhuis ln Poorf,lrgaal verrrees voor allerlejr]aar trlÍaasoordrr "
artÍkelen

I
.i l

Bovendien !,Jerd de arbeid hi.er. in de PsJrchj-atrische Inrichtin8
tl{aàsoordtr noel11 jk gemaaLt, dooïdali, raar afle waarschijnli
jld:leld, net
behulp van den N,S.B.-kapper, allerlei
briiven net klachten van patlënten, d1e zlch o])portrll;) 7oor N"SeB.-êrs uitgaven, geadresseerd aan N.S,B.autorltelte!.
en D"rltsche
Yrerd.engepost.

autoriteÍtene

kland.estien

bldten

d.e frr1l chtln8

Daar irwan b1j, dat het personeel in zi-jn ui-tlstl.n8en
d1h/vl J]-s zeer
welDlg bed.achtzaaro w..s en o:1nood:E aanstoot 6af, rlaar men berveerde, aan
de IÍ. S. B. -personeelsleden
1n hun nj-dd.en, d.j-e zlch hlerover neer beklaagdên
iJ hulr N.S.3. -voomarL
Eenlge nal-en }c|egen wij

bezoek van de Sl cherheltspollz
el.
ïverd ontboden b1j den S.D. te Roltberdan en d.1en
De Geneesheeï-DÍrecteur
te Den Haag. Meeïdere nalen rioest hii voor den OltskoDnandant versqhl Jneni blj den N. S. B. -BurBer4eester en b1J het Cotrnlssarlaat van den Heer
kuanen naar ttMaasooraltr.
Vitlckers.
Dlens Secretarlssen
hler

Het N. S. B"-personeel heelt zÍch neerdere nalen schuld.lg genaalrt
van Hltlerr
bet d.oorboorde ooaan provocaliies, o.ao toen een portretie
g€n en een snadell jk bijschriftr
d.oor een N,S.!.-ster
Sevonden heett€
Dit portretJe werd achter d.en
te zlJn ln een kaat op een der pa"ifioens.
Irl€ van den Geneesheer.-Dire cteur door8ê8even aan den OrtskorDnand.ant te
ontbood.
Ioorbugaalr dle der qereesneer-Directeuj
xen en axdef is oorzaak gerlorden, dat de Ins])€ctte van het Staatstoezlcht zich net den 1ntêrnen gang der dln8en heeft noeten benoelen en
1n het land geldende vooïschrlfdat er ook voor dê o./ef,-ige inxichtin8ên
ten vletdell gegeven, door dezen Inspêcteur, uitgelolct iloor Í.S.B.-persoln den lande
nêel-, werkzaan in li{aasoordrr. oeen aler andere j.r)rlchtin8en
heeft hl.ertoe aanleidlng gegeveno
ne door d.e 1{,S,B. veroorzaaicbe moeilijkheden waren hler wel u-1tvêrlen'naai le1dde hetr overi8ens volkor0en ttrechtr
zond€rlijk
tfoot.
van ale D.r:lts che autorlleênde ontslag aan een verpleger. tot llgriipen
ObeïEedizinalrat Reuter is iler oplosElng wan deze Eoej-llilÈIeden
telteni
naar ulfaasooralrl
sanen met den Insp e c lte'J.I, D.. Pê.Beijert zelve hiervoor
6ekooen.
Over het aloorzenalenvan brieveil aan autoritej-tên a1s Dc.Seyss Inquart, nr"ïDrtrrner, nr"Reuter: \,urden voorschÍilten
8êÈeven door de Ínspecr,laren Berezen.
dooL 11]oêi1ijkieien, v;elke in tq,{aasooralr!
tleruitgelokt

a.
len N.S.B.-zu€ter,
dle zj"ch bekl,aa8d had b1J een N. S. B. _trothouder
1n Den Haag, over de voêdseLvexstrekld-n8 ln rllaasoordr,
1e1dd€ ev€noans
tot een rondschrl jven van den Inspecteur aan de vê):schillende
gsstich_
ten.
tllaasoordÍ stond., ríat
De Psychiatrlsche
fnrichtlrg
aI deze noaj,_
LlJldreden betTeft,
ln het voorste gelid.
eeen der and.êle lnrlohtlngen
heeft zooveel Íooelli Jtrd.ledenvan de zijd.e d.eï N.S.B.-ors
gehaal als r![aaaootrlt.
RIJ allerlel
gelegenheden bleek, dat de N.S.g._ers, yíelke op onz6
flrrlchtll8
ïrerlczaax0 naren, zlch ten ladeele yaÀ d.e lDrlchtlng
aan ver_
raaal badd.en schuldlg gemaalct.

5 JUl1 1940 rs-r]achts om half 6én, Icvallen hler DrÍtechê
.rffloldrrra
van het rlllaíeld
l?aaLhaven, d:!s er ovêr war6n j,ngelicht, àat hler r1n
€t ld-I&enhokr, zooals zLJ gehooTd hêdden, trlOO.OOOnIlter benzine
opgeslagen lag. neze benzlne -5oOO liteïlag daar inalerdaad. in een tark beEraven on waE bestelld voor het noodaggrelaat, dat gebl:tr1lct noeat wordcn,
nalrng€r ale eLoctrlache verlichtlng
u1t-eiel.
De offlcieren
konden overhiLgd rïorden, alat ile benzl-ne noodlg waa.
28 Novenbe! 1940 lovsrr de Sicherheltspolizel
hl'er onitat hun netts_
gsdge]-d nas, d,at gêlulsterd !,eerd nêar &rgelsche ultzenalÍrgan. Ilde:.daril
bleek aloor €en zuster roet haar toestel naar &€elsohe uits€tzi!.n€on golu1sterd. te z1Jn. len ander lrerd er ernstig van veliacht.
Ib àanvarkellJke opset van de belde D.rltschers, on de zugter neds tê nerncn lraar Det!,
Haag, rlaa!, d.€ gêvangelds, kon worden verlJdeld. lsn boete Ían
.l tOOr_ên verb€u:*verklarlng
van het ïadÍo-toeatel
werd tênslotte ile bssÈafÍl,ns. Utt bsdrag $erd door het gezelllenllJke personeel voor haar blje6n
óob!acht.
BLJ ile 6?oote tazzla op zoek naar toden, en ond.erdulkers, lO UEárt
1944t nêt een 8-ta1 overvalwagens. JO rochercheuïs
oD, ?O solalatea en oer
paa.r loidende personen onaleïnomen, bleek o.E. v€rrad.en te zlJn, dat zlch
ln d.e Bakkerl j een Jooal bevond.. Met d.eze razzla ls het alIes boven ver!rach1án6 afgeloopen.
Hoenel de Jod.en voor een gedoel-te r€eds l-n d.e HalL,
nabl J den ul-tgang, verza&eld waren, kon toch be!Íerlc! r,totden, dat d.eze
weot naar hun pavlljoens
nochten terugkeeren,
teïï1Jl
ook 6een enkele
ondefdulker wetd aa.r€êtmffen,
zoodat ook het persoaeel,
ln alen 6evaat:11Jk€n 1eeft1jd, hi.er kon blijven.
Het was een olmlnalend oogenbllk, toe!.
I s-norgens on haLf ? de nultschers
reeds ln de l]lrtchtl.ng
l-n d.e kantoorlokalen aanwezl6 bleken te zijn, ln het bezit va:1 otrze carbotheek (vsrnoedeLijk !'ras ook hlerbij
veryaad in het spel), evengoed als het een ver_
heugênde op,rj"nd.ing was, toen, on8eveer 10 uur in dên eorgen, al die
ov,:Iglwa6ens
en mj.lltairen,
zonder ienand óede te nemen, de ltrrj-chtln€
y€r'l j êÍcD
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g.
ne lru-i chtin8 bleek door d.e aBressLvltelt van de N.g,8.-ers en doo!
d.e kl-achten in deze rlchtj.rg van de patlënten, ln haa.r bulten Eesnold<e].ale
bri-even, 91 terstond, nog ln 1940, b1j d.e Drlts che êutodtelt€n
d.en hasB
en a!ti-N. S. B.-6ez1nd te zlJn. VólkoDen tete hebb€n van antl-lultsch!e cht overlgens. l,l1eenl1jk - het vras beter ge!ïêest a1s dlt nlet zoo 1u1ile uLtgedragen vras geuorden
IQachten en bÍ.even zljn oorzaak gewotden van n€€rd,sre b€zoekên
van ilen Rl-Jksre shercheuï, hj"êrheen gezoqd.endoor den Èocureur-Gêneraal
Van G€nocb|Ê.E.Dez e droeg zelfa een zuster o!, on hol! op d.e hoogte tè
stêlten van nat hler gebeutd€, net nÊrB€a1s Iq,S.!.-pe!rsoneel, lastlg
l'erd. gêvall"en.
.Augu€tu€ 1942 $erd. hj"er een d.er a&0. arobteDaïen al! Boo.voomar
aang€steLd. Deze nengde zlch 1n vele aan8el.egenhedênó!r op d1€ r0à!Éa!
klsnten te nlnnen voor het N.Á.!.
Een Soclale Voors'rruw kon worden af,ge.À1np61d.
24 Septenbêr 194, deed hier de TertrouvrensE€r.nva.n.den Blr!8cn6olr
ter, dE Heer Hendlílkeen, zljn lntrede. Dê benoeÍell1slcn van dê N.S.B.afdggllngt ?ersonêelszel<en werd,en daardoor nog Dee! toegespttst.
ondanks dtt alles ls he'b toch gelu.Ict on hêt porsongel voo! ia1€
ottaálsenaaEheden tê bewaren
& ls geen Jong pêrsoneel ln den lfbeldsdlênst gpgaátrt gEen van
glna ln Iïl Jgsgêvan€€nschap, ziJ hêt ookr dat hot beo oudJ!ÍLitalren
ko!0en var. d€ [Auswelsêl s]-echts met heel veel noei.tê en rs voêl r61ten
J.v.d.Lêenr
door den Àdlol.[ls tltatêu.r , den Hêer !rs.
Sshrlctê.
zlJn
dl.e o.1. d.oor
zlebte tÉet voo!
Sleshts één oud..o11lta1r,
tgrugleêt
tn !oá Jgsgêvangenschap ln aat]lterldn€ kwaal ts tooh naa! Dtrl.t3dllanil rleggevoerd. ïIoewel daartoe een reÍs naa]í .A,Dersfoort terd ond.êlDoro€n,
h:lctE het nlet hero de rels
toch aft€ke'urd.
slotts
Het personee] heeft

naar Drltschland

te bos!8sn.

HLJ rerrd tea-

heel we1n16 nalen wacht behoeven te loopetl,
naar en'l<elen hebben op vorderln€en van d.ê beLde Gemeenten, waarlll l1t'
li/aren, arbeld voor de Drltschers
behoêven te verrlohten.
ïoonacbtig
nYreugde d.oor Àrbe1dí lron ver van de lrrlchtin€
worden gehoualên.
Í,,erd verrlcht.
Daarnaast $rerd ln de Ínrlahting
heel \Ioe]. lllegaal
& v{erd een gmep jol1g p€r.sol]eel rêg&a1Ág geoofenal, €Ji waren op de Innaperen en mulr;itie veïborgen, perso orrsber4lJz Er nerden bler verrlshtlna
erg., enz.
Ideerd.ere r0edlsche studenten hebben hj-er anatonisch Belrerkl. Bovendien i.lerd
materiaal
beschlkbaar gesteld. voor d.e r0êdls che studenten, elders klande stj-en r'íerakzaan.

valscht,

10.
31J enkê1e personeelsleden waren onalergedokenenond.e"g6bracht;
blJ !r. iGtel ye1e, ter.!ïlJl een paa.! Joodsche lrlnd.ertJes
hler blJ pleeg_
ouders een telmls vonden.
8Í.J de bevri jdfu\g was het Bu_reauvan de &!}ïánlandsohc
Sb:LJdleaoh
ten tijdelijk
gevesttgd te nl{aasoordtr Dien laatsten d.ag dreLgdsn
er nog
bittere onaan€erêanhed.en, orndat d.e wat al te vlug gêa::res.Èeerals
N.S.B._
ers door Drltsche na-rineb:óepen weer werd.en on-bzet, d1e
zlch d.aêrnd!op
we6 b€gaven or0 1n de ll)Itchting
rri,iáasoordr de 111-6galè s.ËJalJdleachtên
'be aneateeren.
Door tactvol opf,reden van den Burgoneêster van ?oortugaal
zlJn
d.€zeDlltsche narlnet?o9pgn rll;iaasoord.r!, waar zlch a116 11legale
relkers
verz€neld hadd.en,voorblJ [.elealen. l,,laa!êven.yoor nMaasoordn
hadden zlJ
nog vanaf den dljkr nablJ een huis, waêlrln eên il1egaa1 víerker
vên'oêd
wei-d te vertoeven, geschoten op p€rsonen, dle zlch 1n het veld
bênogsn.
Yan hgt p€rson€e1 1s.l{eJuf,froun EIIS.{BEIH do IÍOIF, geborêr ZB
Fcbmarl I9o8 en sedert 16 Junl lgio 1n dlenst van d.e lrrlchtlng,
{n8rvolg!
b e s1 u 1 tv antMaar-t1941.a1 s J o o d s c h ê a a n v a n k e 1 1 jk E e t n a c h t 8 . 1 d ' h cg n 8p8aar.

Vtê het lttpeldoornsche Boschl, waar z1J nog ncer terk had.
8e.ionilenl
àn vla WêEtelbork, waarheen zLj Was overgêbracht, ls z{J laa.r Dr1fud|18trll,.
Sol'l.aftrporteerd en vandaar nl.et ten8gekeerd..
À1s gehuwdnet een Joodsche is ook D!. Van ftêrson, geboren 2J
Maarb 1907 on sedert 9 Maarb l9l9 in dlenst der Inrl chtlng,
êén Àugu-Ftus
194J Bet waahtgsld. vertrokken. Na de b6vrj. Jdlllg Eenschte h. Ver
ltê:.son,
alle lntusschen sen pralítlJk had veniorven, n1êt lreer 1n hêt
dlenEtverbantt
van d.o Geneente têrug te keeren.
'!ênslotte

406 enkêIê,

meer opzichz êlfstaandê

bl Jzond.o*rsdelL

29 lpril
1944 konden wi-J, ond.anks alle alaarvoor gêgeven ooe1te,
nlet voorkonon, dat d.e autosqrit der Inrl ch.tÉr6 werd weggehaald..
2 Augustus f944 vrerd d.e HoofdverRLegers, Broeder lelrker, I s_avond.a
on 11 uur bedrelgd net weghalen, d.oor de'ffinacht,
onder aaEvosr$tg van
den stoker Hoffl jzer, op grond van klachten van lêerLlng_verpleegstera,
raat aenleidlng van oprderkingen, door Broeder DekLer op zlJn cursus,
overlgens volkoxoê!! terecht, genaàH. Het kon vooïkonen víorden, dat l,l
J

werd treggevoêïd.

24 Àu8ustus 1944. Bij het inLaden
in het
-ran Drlts ch materlaal
haventJe bleken er, naar het bevJeren van de bêgeleldend.e soldaten. bus-

11.
jes net vleesch vernist te Ïrordel.
Etk€le de! begelelde4de Drltsche soldaten 1agen, lnderd,aad
ston_
dronken' op het tefie1n,
terri jr- een Jde zrcaar-beschonlen Drlts che solar
fuoed€r Y.d..Hoven, di-en lri j valr dlefstal
beschuldlgd.e, drelgd.e dood te
zullen schleten, wa.nneer het gestolene rdet binnen een vastgesteldon
ti
teri€ nerd gevonden

I

Door aar den verantwoord.ell J}.en officle,
busJes v1sêsch, tot sen
gewlcht
EeItJk
a1s het velÍlste, u1t den slgên vootraaal af te geven, kol
h1e! erger vo orko@enworden.

Op nededêel,1n6 aan den ceneesheer-Dlrgcteur
van dên goclalell Voo]
t!an, ilat hler aooveel jeuEdige nenschen rondllepen,
d1e daa:door onlrtrol
ken welden aan d.e ultzending
rlaar D_dts chland, en d.at hler zoovêêl wapE
verborgen waren, !ïêtaten deze wapens des nachts goed. verzekerd.
1n het
naaltJe nablJ de Inrichtlng
f,iJdel1Jk verzonlèn.

Dê doli*orn tr N.DOIII@|SIOO! en Il. !.van DlU vafiocfd.en, h verbêrÈ
Eet het artsenverzet, enlcele d.agenj.n Anersfoorb. lret Beerders autorttêl
ten (Brlgeneeste? !ÍiIler
en d.€n IIeêr Vdlckers) irêtïlen drl,ngênde besprc_
lclngen gevoerd on hen bnnldd.ellljk Í{eer in 1'-rljhetd te d.oen stglleb. Itat
gEbgurd.El
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Àls blJlagen voeg 1k hieraan toe:
6en afschrlft
van deu brief van dên Heer Yan G€nsgten aall dên Gene6sheêr-Dirêcteur:

2. ê€n afschrlft
van een artj,kel,
den Conêe6heer-Urecterrr;

verschelea

5. glrfgF data, waarop bijzonCere
Inrf chti.rl€ nlÍaasoordn, en

ClnBen tebeu:den

1n een lv.S.B.-blaaatJe te8e!
ln dè psychlafi.sctre

4-6. een ovêrzj-cht van de stsftefrequentie
tijdens
den beze.t f,l-n€sirÍJd;
7 - 8 . h et ve rl o o p d e r t.b .c.;
9. lets over llchaansBe$richtell,
euz;
10. afschrlft
brief Zuster v.d.Ve!. aan lu:6eroeester trÁi11er3
jvtn8 der oïg3nisatie
11,.
van alen luchtbeaaheruln8sdienst
yar
nMaasoordr
-!€schrt
1.2. klandsstl-en ond.erwljs - Èedeelte artlkel:
l]a en b. Brlef van den Marinebefehlshaber 1n den Niederl"anden.
-O-O-O-O-O-O-

In het voorJaêr van 1945 bed.roeg alê ggvl.chtsvo:dLd.ê1í.lg d.er
\nrre[pattánten, aa]JtezLt ln de Gestiohtsafd,aellnt,
Ín percentaEjtÍt,dftlct, vêrgÊlêkên Eet het to!b-a.1 gêzalrte 11ohaansg4|loht Ín Ooto,r L944t

Lofr

t5l

6

'lï

25

5/2

t4/7

6Ao

5í
r4LEnSTlInl'
EPENEO!'l

ur]8rqH!6

26

ESTEIM}EN
catv.Jfo!
}óiie tr

10

2L

20í

z>7.

6Ao
' lo

5

10

! IEPSHOFí rd.êt t.b.c.
rtFE Hotir t.b.c.

ËÍalenstelnll
trfepeDtrofl
rar.í.nzÍcNn
rÍ€st6ural6n

Íraren toen I ultgesp"okan
4i
5j
g.

oedeen-patÍdatent

