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Inleiding. 

Ter wille van leesbaarheid is de verslaglegging over de gebeurtenissen gedurende de oorlogsjaren 
opnieuw getypt. Hierbij is de tekst van de auteur, die niet meer bekend is, op een enkel woord na 
letterlijk overgenomen om aan de sfeer van het verhaal geen afbreuk te doen. 
De auteur, een broeder wiens naam wij niet weten, geeft goed weer hoe de broeders in de 
oorlogsjaren onder zeer moeilijke omstandigheden hebben moeten werken. De verantwoording voor 
“hun patiënten” moet haast als een loden last te dragen zijn geweest. 
Ook de patiënten zelf hebben in die jaren hard moeten werken om samen het hoofd boven water te 
kunnen houden. 

 

Heiloo, 4 juli 1993 

F.M. van der Ark  

Oud-Medewerker van GGZ NHN en lid voormalig Museum Willibrordus. 

  

De schaduw van Mars glijdt over St.Willibrordus en Voorburg . 
Onmiddellijk toen het monster van de oorlog dreunend onze grenzen over rolde, werden  ook  op de 

St. Willibrordusstichting te Heilo de maatregelen genomen die de Luchtbescherming had 

voorgeschreven en kon men in de nachtelijke stilte zelfs de geregelde stap horen van de 

controledienst. 

Reeds acht dagen nadat de Duitse de Nederlandse grens over getrokken waren, doken ze ook bij de 

stichting op en bracht de groep dezer “ winnende ”scharen het oorlogsrumoer in ons feestgebouw. 

Na veel vertoon richtten zij allerlei wapenen op, op het bij dit gebouw liggend terrein, dat wel 

liefelijker tonelen aanschouwd had, omdat  het in andere tijden gebruikt werd voor vreedzame 

kermissen voor patiënten. Het leek dan ook wel, of het stille stuk land tussen de hagen woordeloos 

protesteerde tegen deze schending van zijn rust.  

Na drie dagen vertrok de groep herriemakers om afgelost te worden door een andere troep, die 
gelukkig slechts een nacht bleef. Wij hebben dit alles kunnen beschouwen als  intimidatie of een 
soort vlagvertoon, als een profetie van veel ergere dingen, die te gebeuren stonden. De inleiding 
daarvan was de inspectie van Dr. Man op 28 juni 1940 om te onderzoeken of de Stichting  geschikt 
zou kunnen zijn voor hospitaal. Dat deed ons het ergste vrezen, alhoewel vooralsnog niet te overzien 
viel welke schade het oorlogsonweer op de Stichting zou aanrichten. Doch, het werd bedenkelijk 
donker, reeds op 1 juli vielen de eerste druppels, vlak daarop gevolgd door een hevige bui; twee 
militaire artsen der Duitse Marine kwamen even mededelen, dat de staf maar liefst 200 bedden 
vroeg  voor een Marinelazaret. Zij wezen meteen aan waar zij zich wenst te nestelen, namelijk de 
paviljoenen “Glorieux” en “St. Cornelius”. Terwijl zij in de linkervleugel van het hoofdgebouw hun 
administratie, laboratorium en de verblijfskamers van hun artsen wensten in te richten. 

Op 8 juli moest alles voor elkaar zijn! 
Gelukkig konden door welwillende medewerking van den Geneesheer-directeur van het Provinciaal 



Ziekenhuis te Bakkum en het Provinciaal Bestuur Noord - Holland 250 patiënten met 33 broeders 
evacueren naar het nieuwe paviljoen aldaar, dat nog steeds leeg stond. ’t Werd een hele 
geschiedenis’. Eerst werden de verpleegkundigen van St. Jozef en een gedeelte van de patiënten van 
St. Cornelius naar Bakkum gebracht. Er waren er die liepen, anderen gingen met bussen en nog een 
paar anderen per ziekenauto. 
Een merkwaardig transport dus, waarvan niemand als buitenstaander de moeilijkheden kan 
bevroeden. Ook later zouden we aan vreemd dingen gewend raken. Op St. Jozef was nu plaats 
gekomen voor de verpleegden van Glorieux. Stipt op tijd, 8  juli, kwamen de eerste Duitsers om alles 
voor het lazaret in orde te maken. (de Duitsers waren nergens pünktlicher in dan in  het vorderen). 

De plaatsruimte was zeer geslonken op de Stichting en het feit dat een gedeelte van de verpleegden 
elders onder dak gekomen was, moest ook nog wennen. Doch we hadden ons enigszins met de 
situatie vertrouwd gemaakt en verzekerde elkaar in stilte dat dit alles nog wel te dragen was, dat we 
blij mochten zijn, als er niets meer gebeurde. Tien maanden lang, tot mei 1941, gebeurde er dan ook 
niets. Maar toen kwamen we toe aan het tweede bedrijf. Een simpel berichtje van de Wehrmacht: 
het hele gebouw (behalve de kapel en het paviljoen St. Vincentius) moest worden ontruimd, d.w.z. 
alles moest er in blijven, alleen de patiënten moesten eruit. Te Bakkum stonden gebouwen van de 
vakantiekolonie “ St. Antonius, Eendracht en Unie “en daarin mochten we dan wel onze intrek 
nemen. 
In de vakantiekolonie hadden  Duitsers vertoefd, dus het was er “uiteraard ”een bende. Grondige 
schoonmaak was een elementaire eis. Doch op 13 mei 1941 konden dan toch de verpleegden van St. 
Aloysius in hun nieuwe tehuis “Eendracht” terecht.  
Zij trokken er heen te voet omdat wandelen zo gezond is! 
Zo kwam er op St. Aloysius plaats voor inwoners van St. Vincentius A. Een dag later gingen de 
verpleegden van St. Jozef,  die voor het grootste deel daar al  van Glorieux beland waren deels 
lopend, deels per auto naar Bakkum en na deze opruiming konden de patiënten St. Vincentius B weer 
naar St. Jozef met de overblijvende broeders.  
 
Zo langzamerhand was de hele Stichting door elkaar geschud. Bovendien was er voor de 180 
patiënten in de vakantiekolonies van alles ongeveer niets. De Stichting moest voor de ligging en de 
kleding zorgen en zelfs trok elke middag een paard en wagen van de Stichting naar de kolonies om 
het middageten te brengen! De outillage van de kolonies was dus alles behalve voorbeeldig! Denk 
slechts aan de kleine en lage kinder WCtjes. Ook de Wel. Eerwaarde heren Rectoren werden uit hun 
woningen gezet. De Rector zocht voorlopig zijn arbeidsveld in het nieuwe paviljoen te Bakkum en de  
Conrector bleef op de Stichting. 
 
Nog meer opeengedrongen en door de laatste evacuaties nog meer gedesorganiseerd gingen we de 
nieuwe periode in, ons vleiend met de hoop dat we toch we het dieptepunt van ontruiming en 
verhuizing zouden gehad hebben. Trouwens, zo kon het niet lang meer duren. ’t Zou nu wel spoedig 
met de Moffen gedaan zijn. Er gebeurde inderdaad gedurende bijna een jaar niets. Alleen werden in 
de nacht van 17 october 1941 vier brisantbommen gedeponeerd in de nabijheid van paviljoen St. 
Paulus. Er waren geen slachtoffers, doch er werd een grote ravage aangericht. Dat was dan het enige 
onregelmatige in het onregelmatige,  doch steeds meer aanpassende leven op de Stichting. 

Totdat………….op 8 juni 1942 weer een evacuatie. Het Provinciaal  Ziekenhuis werd gevorderd en dat 
betekende voor onze patiënten in het nieuwe paviljoen weer verhuizen. Zij gingen nu naar de 
psychiatrische inrichting “Voorburg” te Vught, dat daardoor 153 verpleegden rijker werd. Maar ook 
de vakantiekolonies moesten leeg . Wat moest men beginnen met de patiënten die hier sinds begin 
mei 1941 aardig op hun gemak geraakt waren en die elke dag trouw naar de eetwagen van de 
Stichting uitkeken? 
En dan, op 30 november 1942 de boodschap van de “Almachtige Wehrmacht”  alle verpleegden van 
de “St. Willibrordusstichting” moeten geëvacueerd worden! En drie weken later vond het 



merkwaardig transport plaats, dat waarschijnlijk in Nederland gezien is. Eerst werden alle 
benodigdheden voor de verpleging in Vught naar het schip gesleept, dat vanaf het 
Noordhollandkanaal naar Den Bosch voer. In deze stad werd alles weer overgeladen op wagens die 
de goederen naar “Voorburg” transporteerden. 
En op 21 december 1942 vertrokken de 240 patiënten eerst naar het station te Heilo; de verpleegden 
van het St. Aloysius paviljoen, de onrustigen uit St. Paulus en de oplopende van St. Jozef, 
ziekenauto’s. Het was een indrukkwekkende ballingencolonne. Strozakken, matrassen, beddengoed 
en allerlei andere dingen werden meegesjouwd en alles tezamen verdween in de trein die aan het 
station Heilo gereed stond om mens en have naar ’s Hertogenbosch te brengen. Daar werd alweer in 
auto’s overgeladen en verder vervoerd naar Vught. Dit aller merkwaardigste transport stond onder 
leiding van dokter J.P. de Smet en den Eerw. Broeder Overste. De Wel. Eerw. Heer Rector vestigde 
zich als geestelijk leider tevens in Vught. Twee dagen later  werden de overgebleven patiënten 
getransporteerd onder leiding van den Geneesheer-directeur Dr. J.A.J. Barnhoorn. De broeders  die 
achter bleven betrokken het paviljoen St. Jozef. 

Vanaf dit ogenblik vindt de kroniekschrijver zijn stof natuurlijk te Vught in “Huize Voorburg”. 
Hij komt daar verder op terug, doch wil eerst de voornaamste bijzonderheden vermelden die op de St. 
Willibrordusstichting plaats grepen.  

Nieuwjaar 1943 namen de Duitsers de keuken in beslag. Dit was een grotere ramp dan men op het 
eerste gezicht vermoedt. Wij moesten ons nu op primitieve wijze installeren in de broodkamer bij de 
bakkerij. 
Tot aller schrik werd op 29 maart 1943 de Geneesheer-directeur gearresteerd en naar Amsterdam 
overgebracht, waar hij evenwel vier weken later weer werd vrijgelaten. St. Aloysius had gedurende 
drie maanden een zeer gemengde bevolking. Er lagen reeds zieke soldaten en er woonden nog 
andere personen, maar toen kwamen daar nog bij de Eerw. Zusters van Heilo die begin april uit hun 
klooster moesten evacueren.  

In de beruchte honger periode werden steeds 20 á 30 personen, die te voet met allerlei vehikels de 
Noord in trokken, om te zien of daar nog wat te halen viel voor hun nijpende magen, geherbergd. 
Een eerste vereiste voor deze trekkers, was de voetverzorging, die dan ook druk plaats vond. Maar 
een tweede en niet minder voornaam punt was deze mensen iets te eten te geven. Ook daarvoor 
werd gezorgd. Op manieren, waarop men in normale tijd absoluut niet gekomen zou zijn, werd 
voedsel georganiseerd uit de Duitse keuken! 
Hoe langer hoe strenger deden de gevolgen van de oorlog zich op de Stichting gevoelen; het staken 
van de elektrische stroom maakte het onmogelijk de was te doen en kaarsen en vetpotjes moesten 
een weinig licht produceren. 
 
‘t Ging al lang niet goed meer met de Duitsers; zelfs de “ Versenkungsnachtrichten” die altijd met 
veel tamtam  aangekondigd werden, werden bijna even zeldzaam als de Duitse vliegtuigen en …….als 
behoorlijk voedsel. We dachten allemaal: “Het is zo gebeurd” en hebben sarcastisch staan 
glimlachen, toen bij de Broederskeuken door de Duitsers een noodpomp geslagen werd. Want geen 
stroom, geen water. De noodpomp heeft echter langer gefunctioneerd dan ons lief was en dan we 
hadden kunnen vermoeden! 

Het merkwaardige is, dat de uitslag van de geschiedenis bewezen heeft, hoe door al dat geëvacueer 
onze mensen eigenlijk vanuit betrekkelijk veilig gebied in de oorlogszone  zijn terecht gekomen. 
Want in Vught is wat te beleven geweest. 
 
Enige dagen voor “Dolle dinsdag ”heeft alles op z’n kop gestaan; ook in het Gesticht  “Voorburg” . Op 
de zalen was de spanning tastbaar. Het was noodzakelijk uitgebreide voorzorgsmaatregelen te 
nemen: kalmerende middelen uit te delen en verbandmiddelen ter beschikking van de 
Hoofdbroeders te stellen.  



Intussen stonden de Amsterdamse burgers met bloemen in de handen de komst van de bevrijders af 
te wachten aan de ingang der stad! Hetgeen enkele enthousiastelingen wel heel slecht bekomen is! 
Maar in Vught trokken lange colonnes Duitsers langs het gesticht, die alle kenmerken vertoonden 
van een verslagen leger en zeker niet meer zo prachtig uitgerust en met zoveel bravoure als in mei 
1940.  “Breda is gevallen ”drong tot alle zalen door en zette de gemoederen in vuur en vlam. 
Doch een dag of vijf na “Dolle dinsdag ”is de spanning gebroken en de geslonken verwachtingen 
bereiken alleen nog maar hoogtepunten bij het overtrekken van hele eskaders geallieerde 
vliegtuigen. De situatie wordt er niet beter op, als op 16 september 1944 groepen Duitsers met 
auto’s en afweer zich op ons terrein nestelen, voorposten van de verdediging van Arnhem. De 
befaamde slag om deze stad zal immers de volgende dag beginnen en duizenden Engelse vliegtuigen 
doen boven het Gesticht de lucht dreunen.  

De Ouden van Dagen worden van villa “Beukenhof” naar het Gesticht overgebracht, waar zij 
eventueel in de veilige kelders hun heil zouden kunnen zoeken. 
Dit geschiedde onder het over vliegen van duizenden vliegmachines, die op het Gestichtsterrein van 
alles en nog naar beneden wierpen, parachutes met munitie, wapenen, levensmiddelen, verband 
enz. Dit werkte als een rode lap op een stier: ze begonnen allemaal de bossen in te hollen om iets 
van het neergeworpene te bemachtigen. Een verpleegkundige had ’n gelukje; hij vond zo maar een 
staaf “vet” . Het was providentie, dat men in de keuken zeer goed uitkeek, want daardoor werd een 
groot onheil voorkomen. De staaf bestond namelijk uit zeer explosieve materie! 
De angst en spanning namen toe, toen de granaten over Vught naar “Voorburg” begonnen te gieren 
wat vooral ’s nachts een angstwekkend gehoor is. De elektrische stroom werd verbroken met als 
gevolg een letterlijke plundering der apotheek. Alle oliën, vetten en paraffine werd gerequireerd om 
te dienen als gierige bronnen van schamel licht.  

Op 1 october werden twee zusters van het Gesticht Santpoort, dat voor een gedeelte ook in 
“Voorburg” onder gebracht was, op haar wandeling van Vught naar “Voorburg” door granaten 
dodelijk getroffen. Een hernieuwde waarschuwing om vooral voorzichtig ter zijn! Nu schijnt alles toch 
naar het einde te lopen. Niettemin haalden de Duitsers gauw 3 paarden, 4 varkens en 3 karren kool 
bij ons weg. In vredesnaam…………..’t is nu gauw gebeurd! 

Een opvallend verschijnsel was het, dat het met de ziekten onder de patiënten erg mee liep. Ernstige 
gevallen deden zich niet voor en van besmettelijke ziekten was helemaal geen sprake. 

Op 22 october horen we in de verte het gedreun van de tanks der bevrijdende machten. Doch 
intussen werd het hier zo gevaarlijk, dat we patiënten naar de kelders moesten brengen. Zij konden 
echter niet allemaal getransporteerd worden en daarom bleef de ziekenzaal o.a. boven, ook al, 
omdat deze betrekkelijk veilig tussen de muren lag. De uiterste beheerstheid van het verplegend 
personeel werkte kalmerend op de patiënten en kweekte een goede geest. Rondom pletsten de 
scherven op het terrein en spatten de granaten uiteen. Zeer vele ramen van het Gesticht moesten 
het loodje leggen. Een onzer verpleegden moest zijn onbedwingbare nieuwsgierigheid betalen met 
scherven in zijn benen, hetwelk gelukkig toch nog goed afliep. Consternatie verwekte een voltreffer 
op de toneelzaal, naast de ziekenzaal. Met hels lawaai vlogen scherven over de ziekenzaal, alles 
vernielend op hun baan. Zelfs de spijlen der ledikanten werden kapot geslagen, maar geen der 
patiënten liep enig letsel op. Dan op 25 october, staan de Engelsen en Duitsers  ”lijf aan lijf” in de 
tuinen van onze paviljoenen. Het is een cacaphoni van geweer- en mitrailleurvuur, van dreunende 
tanks en kanonnen. Een woeste oorlogsmuziek, die begeestert en ontmoedigt tegelijk, die een 
profetie van de nieuwe dag en een klacht in de rouwnacht is.  En uit deze warreling van 
gewaarwordingen rijst, met steeds scherper contouren, een overweldigend besef:  “Voorburg is 
bevrijd!” 
 
De dode lichamen van de moedige Zusters, die trouw op haar post bij de telefooncentrale bleven, 
liggen er als stille getuigen van bijna bovenmenselijke worstelingen om de vrijheid, als een belofte, 



dat een volk, dat nooit zijn nek gebogen heeft onder dwingelandersvoet, altijd zijn plaats op deze 
wereld behouden zal, als is het met bloed zweet en tranen.  

Op 26 october 1944 vierde “Voorburg” in alle bescheidenheid de bevrijding en boven alles uit 
wappert de fiere driekleur, zinnebeeld van een nieuwe tijd. Twee dagen later stond plotseling de 
Geneesheer-directeur in ons midden. Hij was met een Rode Kruisauto, zonder het zelf te beseffen, 
door de linies heen gekomen. Evenwel mocht hij in het Gesticht zijn functie niet waarnemen, omdat 
hogere landsbelangen hem opeisen. Door deze laatste omstandigheid kon hij onze zaak veel meer 
van dienst zijn, want later bleek, dat hij ons heeft gered van een evacuatie naar Frankrij, die ons 
verschillende malen boven het hoofd heeft gehangen. De naweeën van een gespannen tijd bleven 
niet uit. Waarschijnlijk als gevolg van de doorstane psychische  emoties krijgen veel patiënten last 
van bedwateren.  
 
De Tommy’s kwamen hun intrek nemen in een kelder onder de toneelzaal, waar nog steeds 
patiënten sliepen. Hier aanschouwen we de eerste verbroedering. Menige patiënt raapte al zijn 
kennis van het Engels bijeen om zich voor de Tommy’s verstaanbaar te maken. De groots opgezette 
pogingen liepen meestal uit op de simpele vraag: “ Give me something to smoke ”. 
Enkele weken later bleek, dat de verpleegden onder dit alles toch meer geleden hadden dan zich 
aanvankelijk liet aanzien. Velen gingen sterk achteruit, namen sterk af in gewicht terwijl wonden 
slecht genazen. Oorlog en voedselgebrek zijn de ergste belagers van ’s mensen geest en lichamelijk 
welzijn.  

Zo beleefden we ook wel grappige dingen. Op 7 november 1944 wisten twee onzer patiënten te 
vluchten. Direct werd een onderzoek ingesteld. En waar vonden we ze terug? Ze liepen gemoedelijk 
tussen een transport N.S.B.-ers te Vught. Gelukkig kon men  tijdig ingrijpen en hen naar het Gesticht 
doen terug keren. 

In november zijn er diverse lichtpunten. Allereerst werden we de  9e weer verlost van de hopeloze 
kaarsjes en het  vetpotjesgedoe. Vooral voor de afdeling met bedverpleging was dat een hele 
opluchting. Vanaf de 12e kon de verwarming  - zij het zuinigjes - weer gestookt worden. Een typisch 
bevrijdingsfeit was ook, dat veel verpleegden op de 19e hun hart konden ophalen aan een echte 
voetbalmatch, Tommy’s – B.V.V. in Vught. De gasten gingen met 3-1 overwinning strijken. Voorts op 
de 21e vierde de Wel. Eerw. Rector zijn twaalf en halfjarig priesterfeest in alle soberheid, want later 
zou het nog eens dunnetjes overgedaan worden. Acht dagen later hadden we hoog bezoek, en wel 
heel hoog. De Engelsen, die op het terrein bivakkeerden, gaven een demonstratie in het leggen van 
bruggen en hier deed zelfs generaal Eisenhower zijn belangstelling blijken.  

Vooral op de feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Maagd gingen onze gedachten veel uit 
naar Heilo, waarvan we geheel gescheiden waren. En hoe lang die scheiding nog zou duren viel op 
dat tijdstip absoluut niet te zeggen. Wij vierden nu weer als bevrijden het kerstfeest, doch dat een 
groot deel van ons land, en daarin ook onze Stichting te Heilo nog steeds zuchtte onder het zware juk 
van oorlog en voedselschaarste, wierp een donkere schaduw over dit feest van den Vredeskoning, 
des te vuriger baden we Hem en zijn verheven Moeder om algemene vrede. Het leek er immers nog 
niet op. Sedert enige tijd snorden de vliegende bommen met een afgrijselijke gegier over het 
Gesticht, om daar, waar niemand het verwacht, mensenlevens uiteen te flarden. Het afgrijselijke  
geluid en de gloeiende staarten achter de monsters gaven een apocalyptische indruk. 

De hygiënische verzorging kon nog lang niet naar wens behartigd worden, er is geen zeep, geen 
waspoeder en dus geen schoon linnengoed. Hierdoor  ontstond een opmerkelijke stijging in het 
aantal furunculosis gevallen, open geïnfecteerde wonden en van algemeen malaise. 

Dank zij de vindingrijkheid, het vernuft en de praktische zin van het verplegend personeel kon erger 
worden voorkomen. In het begin van het nieuwe jaar deed zich de kolen nood voelen. Dit kostte 



prachtige beuken en eiken het leven. Vele patiënten waren dag aan dag in de weer om voor hout te 
zorgen; zij velden bomen, zaagden ze en hakten blokken  van gewenste grootte. Aan de goede 
zorgen van de firma Lamen & Indemans hadden we enige belangrijke zendingen medicamenten en 
verband te danken. Dat was werkelijk een uitredding, wat hadden we daar op gewacht. Belangrijk 
was ook de aanvoer van wol om te spinnen, waardoor de verpleegden weer van sokken konden 
worden voorzien. Even later kreeg het Gesticht een flinke partij “oorlogsschoenen “(leer en linnen) 
tot zijn beschikking en een partij stof  voor lakens, broeken en hemden. 

Maar de oorlog is nog niet afgelopen. Daaraan werden we herinnerd toen een Duitse vliegenier een 
bom losliet midden op de vrouwenafdeling van “Voorburg”. Onmiddellijk traden E.H.B.O. en de 
Brandweer in volle actie. Alles hielp mee. Gewonden moesten onder het puin uitgehaald en 
verbonden worden. En te midden van al deze ruïnes stond doodnuchter een nonnetje.  
Een Engelse soldaat die haar uit deze netelige situatie wilde bevrijden, achtte het ook wel de situatie 
om eerst het “ Please a sigaret ” te laten voorafgaan. 
De materiële schade was groter dan het verlies van mensenlevens . Er was slecht een dode, een 
patiënte, en voorts, acht zwaar- en enkele tientallen lichtgewonden. Hoogstwaarschijnlijk was hier 
opzet in het spel, want op die zelfde dag hebben de Duitsers bommen uitgegooid op een ziekenhuis 
te Tilburg en een te Eindhoven. 

En zo kwam de lente weer in het land. Wij waren deze winter doorgekomen met een gering aantal 
sterfgevallen en weinig zware zieken, dankzij de aanwezigheid van voldoende medicijnen, 
ontsmettingsstoffen en de steeds groter worden rantsoenen levensmiddelen.  

En dan, midden in de lente, op een dag en in een maand die wij bijzonder toegewijd zijn aan Regina 
Pacis, op 5 mei 1945, wordt ook te Heilo de Nederlandse vlag gehesen, de vlag die te midden van 
stromen bloeds, het lichtend symbool der vrijheid is gebleven. De gehate Hakenkreuz-vlag wordt 
definitief neergehaald. 
In “Voorburg” was men geweldig nieuwsgierig naar de toestand van zaken in Heilo. Het duurt nog 
even voor de berichten uit het Noorden tot Vught doordringen, maar ze zijn geruststellend en dat is 
alles waard.  Op 12 juni is het eerste contact tussen de “Willibrordusstichting” en “Voorburg” weer 
gelegd: de Eerw.  Broeder Overste en de wnd. Geneesheer-directeur hebben kans gezien naar 
“Voorburg” te komen en al direct zijn drukke besprekingen aan de gang teneinde de terugkeer der 
geëvacueerde patiënten mogelijk te maken. Reeds op 23 juni gaat een eerste groep van 30 patiënten 
naar Heilo om daar de nodige voorbereidingen te treffen: schoonmaken etc. En op 1 juli volgde de 
tweede groep. De eerste groep bracht tevens de meubelen en andere goederen weer mee naar 
Heilo. 

Intussen hebben de Canadezen en de Engelsen om beurten de wacht betroken bij het Marinelazaret. 
Van overal werden de zieke en invalide Duitsers naar hier gebracht om na keuring  verder gezonden 
te worden. En eindelijk, op 9 juni 1946 vertrokken de laatste Duitsers en is aan de bijna vijfjarige 
bezetting een einde gekomen. Deo gratias! 

Reeds de dag daarna werden het hoofdgebouw en de paviljoens vrijgegeven. De volksverhuizing kon 
beginnen. Ze konden terug komen, de patiënten, die noodgedwongen van het kastje naar de muur 
waren gezonden. Ze konden zich weer installeren, de Broeders, die door al dat verhuizen ook 
geweldig gehandicapt waren. De medische staf kon het werk, dat zo bruut onderbroken was weer 
voortzetten. 

Er was werkelijk reden om feest te vieren! Op 28 augustus vierden de verpleegden en de 
verplegenden, kortom de gehele “ Willibrordusstichting ” op sobere wijze het bevrijdingsfeest in het 
feestgebouw en op het feestterrein, waarop de Duitsers ruim 5 jaar vroeger met zoveel bravoure en 
zelfoverschatting hun glanzende wapens hadden opgesteld. Nu luchtte er zich het bevrijd gemoed. 

 



Veel heeft de Stichting meegemaakt, maar zij is met veel ervaring en ondervinding versterkt uit de 
strijd gekomen. God zij gedankt.  

 

                                        

                                          Medewerkers verwijderen het “Lazarettkruis” 

                         

 



 
 

Op de gebouwen Glorieux (links) Koepel e(midden)  Aloysius (rechts) sporen van de verwijderde 
Lazarett kruizen te zien. 

 

 

Door de broeders/directie van Willibrordus geschonken aan Huize Voorburg uit dankbaarheid voor 
het feit dat daar tijdens de oorlog de patiënten van de Willibrordus daar mochten verblijven. 

 



 
 

www.verhalenkamerwillibrordus.nl 

www.landgoedwillibrordus.nl  
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Kroniek 2. 
 
Marine-Lazarett  

Schrijver onbekend, document niet compleet  

Eind maart 1940 wordt de voltooiing van de sinds 1928 in aanleg zijnde St. Willibrordus-stichting in 
Heiloo op plechtige wijze gevierd. Als laatste bouwwerk is de Kapel met de imponerende koperen 
kegelvormige koepel gereedgekomen. Onder de vloer van de kapel bevindt zich een schuilkelder die 
aan 400 personen bescherming kan bieden. Desgewenst kan deze kelder gasdicht worden gemaakt. 
De toevoer van verse en de afvoer van gebruikte lucht geschiedt door twee ventilatiekokers, die zich 

http://www.verhalenkamerwillibrordus.nl/
http://www.landgoedwillibrordus.nl/


bevinden in het inwendige van twee pilaren in de kapel die uitkomen op een hoogte van ruim 
veertien meter. 
De inrichting beschikt dan nog niet over een noodstroomvoorziening. Kort voor het uitbreken van de 
oorlog is een proef genomen hoe te handelen bij stroomuitval. Daarbij blijkt dat door middel van een 
noodverlichting deels met kaars- deels met petroleumlantaarns, voorzien van blauw glas, voldoende 
veiligheid op de zalen gewaarborgd kan worden.  

Alkmaarsche courant 30 maart 1940 

Zaterdagmorgen 18 mei 1940. Op het aan de Kennemerstraatweg A 385 (nu 464) in Heiloo gelegen 
terrein van de “Stichting Psychiatrische Inrichting St. Willibrordus” vermoedt niemand dat deze dag 
in het bestaan van de inrichting een wel heel bijzondere zal worden. In de loop van die dag betrekt 
een groep Duitse militairen de pas in gebruik genomen feestzaal. Paarden, wagens en wapens krijgen 
een plaats op de nabij liggende feestweide. Na drie dagen wordt de groep door een andere afgelost, 
die echter maar een dag blijft Alle militairen behoren tot de 1e Cavaleriedivisie die over de Afsluitdijk 
is getrokken. Ze hebben de opdracht gekregen om langs dezelfde route weer naar Duitsland terug te 
keren. (In Limmen worden 160 Duitse militairen plus 151 paarden ingekwartierd. Zij vertrekken op 23 
mei 1940.) 

De directie van de inrichting meent dat zij na dit kortstondig verblijf van Duitse militairen de 
behandeling van de circa 700 mannelijke patiënten ongestoord voort kan zetten. Maar aan deze 
gedachte komt op 28 juni 1940 een einde. Op die dag komt een Duitse officier, dokter Mann, 
onderzoeken of en welke gebouwen geschikt zijn voor de vestiging van een Lazarett (V.19) 

                                          



De leiding van de Kriegsmarine met veel personeel aanwezig in de havens Den Helder en IJmuiden, is 
op zoek naar een onderkomen voor het onderbrengen van een hospitaal. Het moet centraal gelegen 
en goed bereikbaar zijn. Hun oog valt al spoedig op het nieuwe complex aan de Kennemerstraatweg. 

Enkele dagen later, 1 juli, komen twee Duitse artsen van de Kriegsmarine met de boodschap dat op 8 
juli de paviljoenen 'Glorieux' en 'St. Cornelius' door hen in gebruik zullen worden genomen. Er 
moeten 200 ledikanten klaar staan. Tevens moet de linkervleugel van het Hoofdgebouw, waarin zich 
de apotheek, het laboratorium, de boekerij en een aantal klasse- en broederkamers bevinden, 
worden afgestaan. 
Van hun bezoek resteren de volgende afspraken: 

'Vereinbarung zwischen der Deutschen Kriegsmarine, vertreten durch Marinestabsarzt Dr. Lean und 
Arzt J.A.J.Barnhoorn, Arzt-Direktor der St Willibrorddusstiftung als Vertreter der Stiftung. 
Die am heutigen Tage besichtigten Gebaüde: 4, 8, 15, 16, und der Nordflügel der Verwaltungs-
gebaude werden zur Einrichtung eines Lazarettes für die Deutsche Kriegsmarine sicher gestellt. 
Der Direktor verpflichtet sich die Raüme mit dem Notwendigen Inventar: Betten u.s.w. klar zu stellen.  
Verwaltungstechn. Angelegenheiten sind mit der Deutschen Lazarettverwaltung besonder zu regeln. 
Die Raüme sind bis zur achten Juli bereit zu stellen, vorbehaltlich eines eventuell notwendigen 
früherenTermins'. 

Koortsachtig overleg met het Provinciaal Bestuur van Noord Holland en met de Geneesheer-
Directeur van het Provinciaal Ziekenhuis Duinen Bosch te Bakkum volgt. Daar is een nieuw paviljoen 
gereed gekomen dat nog leeg staat. Het biedt plaats aan de 250 patiënten die Heiloo moeten 
verlaten.(V.20) Daarbij komen nog 1 rector en 33 'eerwaarde' broeders.(V.21) Besloten wordt dat de 
verpleegden van 'Glorieux' naar het paviljoen 'St. Jozef zullen verhuizen. Die van 'St. Jozef en 'St. 
Cornelius' moeten naar Bakkum. 

Op 3 en 4 juli worden de verpleegden overgebracht naar Bakkum. Gedeeltelijk lopend; 45 
bedlegerige patiënten liggende op brancards en matrassen in een autobus, de resterende per bus of 
ziekenauto verloopt deze evacuatie vlot en zonder tegenslag. 

Op acht juli verschijnen de 'Sanitäts Obergefreiters' Wettlaufer, Bunzel en Kramer als kwartiermakers 
van de Kriegsmarine. De vordering begint vaste vormen aan te nemen. 

Eind juli 1940 wordt een overeenkomst tussen de Duitsers en het bestuur van de inrichting gesloten 
betreffende het inkopen en bereiden van voedsel. De Duitsers verplichten zich om 's morgens een 
opgave te doen van het aantal benodigde maaltijden voor die dag.(V.22) Per persoon zal een 
vergoeding van f 0,65 per dag betaald worden. In de overeenkomst lezen we ook dat de inrichting 
zelf de inkoop moet verzorgen en dat de maaltijden 'abwechsellungsreich, reichhaltig mid 
schmackhaft'  klaargemaakt moeten worden. 

Dokter Suchier is de eerste Chef-arts van het Marine-lazarett  Alkmaar/Heiloo, zoals de Duitsers 'hun' 
ziekenhuis omschrijven. 

Vanaf de eerste tot aan de laatste dag van de Duitse aanwezigheid in het gebouwencomplex blijven 
er religieuzen. Zij houden zich bezig met de hun opgedragen taken, waarvan de zorg voor en de 
behandeling van de patiënten de belangrijkste is. Maar ze kunnen er niet aan ontkomen om voor de 
bezetter hand- en spandiensten te verrichten. Die bestaan uit het bereiden van maaltijden, 
onderhoud gebouwen, transporten op het terrein enzovoort. Bekend is dat broeder Bonfelius 
(Hoetjes uit Heiloo) de maaltijden voor de officieren serveert. 

 



  

Was ook polygoon nieuws ( film in bezit ggz-nhn) het bezoek van Dr. Seyss Inquart , werd vermeld in landelijke kranten.  

Een heldhaftige broeder-portier. 
Zoals vermeld blijven de religieuzen dienst doen. Zo ook broeder-portier die elke dag zijn post 
betrekt bij één van de twee grote toegangspoorten. Hij is zo vrijmoedig om elke morgen de 
Nederlandse vlag te hijsen. Dit is enkele dagen goed gegaan. Dan beveelt een Duitser hem de vlag 
neer te halen, hetgeen hij weigert De Duitser trekt vervolgens een pistool, maar broeder-portier blijft 
weigeren, de vlaggenmast met beide hand omklemmende. De Duitser haalt vervolgens een hoger 
geplaatste die het met een zacht lijntje probeert `U kunt hier over vijf minuten dood liggen en dan 
zeggen ze wat was hij dapper maar wat bereikt u daarmee'. De portier haalt vervolgens de vlag naar 
beneden. Dit bijzondere voorval is wekenlang het onderwerp van gesprek bij de religieuzen.(V.23) 

Korte tijd na de komst van de Duitsers wordt ook beslag gelegd op het mortuarium en het 
Feestgebouw. De Duitsers verklaren zich bereid op kostprijsbasis te betalen over hetgeen zij in 
gebruik hebben. Aankoop grond, bouwkosten, meubilair, brandverzekering en belastingen leveren 
een bedrag op van f 44.707,50 per jaar, hetwelk in maandelijkse termijnen betaald zal worden. 

Duitse maatregelen. 
Op de daken van alle grote gebouwen, inclusief de kapel, worden metersgrote rode kruizen op een 
witte cirkelvormige achtergrond geschilderd. Op de terreinen, sportveld en het bouwland aan de 
oostzijde van het complex wordt eveneens een Rode kruisteken aangebracht 'Wij hebben weken 
werk gehad om al die kruisen er op te schilderen” aldus de beer R. Morsch in het septembernummer 
1994 van het periodiek van de inrichting. Jaren na het vertrek van de Duitsers zijn deze tekens nog 
duidelijk waarneembaar. 

Boven de hoofdingang van het Hoofdgebouw hangt een groot doek waarop met grote letters 
MARINE-LAZARETT staat vermeld. (F.212) 

De bezetter brengt veel materiaal vanuit het Nederlandse Marine-hospitaal in Den Helder over naar 
haar Lazarett in Heiloo. Behalve bedden, matrassen„ dekens, lakens, koelkasten, tafels, stoelen, 
luidsprekers, elektrische kachels, betreft het ook grote medische apparaten, zoals operatietafels. In 
het souterrain van Glorieux worden daarmee operatiekamers ingericht. 

Tegenover het paviljoen Cornelius wordt, gedeeltelijk onder de grond, een bunker gebouwd waarin 
twee noodstroom-aggregaten worden geplaatst. 
Na de oorlog blijkt dat één van deze generatoren gevorderd is van de N. V. Visscherij Onderneming 
“De Vem”, Trawlerkade 15 te IJmuiden. Van de tweede generator kan de herkomst niet vastgesteld 
worden. 
De dertien schilders van de inrichting zijn langdurig bezig om het dakbeschot van alle door de 



Duitsers in gebruik genomen gebouwen te voorzien van brandwerende verf. Dat is nogal giftig 
materiaal, daarom krijgen zij extra melkbonnen toegewezen. 

Rondom de paviljoenen laten de Duitsers door de eigen technische dienst van de inrichting lage 
vrijstaande muren metselen. Die moeten dienen als scherfwering tegen eventuele bomscherven. 
Direct na de oorlog worden deze muren gesloopt. 

Begin 1941 komt van Duitse zijde het verzoek om bij de feestzaal een openluchtzwembad aan te 
leggen. De heer J.W. Linssen, destijds hoofd technische dienst van het instituut, maakt een ontwerp 
en begeleidt de aanleg. Aangetekend dient te worden dat de Duitsers de bouw gedeeltelijk 
financieren. Op 2 augustus wordt het bad door de Duitsers feestelijk in gebruik genomen. Daarbij is 
ook Reichscommisaris Seys-Inquart aanwezig. 

                                                                             

De Geneesheer-Directeur Dr. Barnhoorn krijgt de gelegenheid van zijn Duitse collega om ook de 
ingebruikname te vieren. De brief waarin deze uitnodiging is vervat bevindt zich in het archief van 
het museum van de inrichting. Onderaan schreef dokter Barnhoorn: “Van welke uitnodiging 
natuurlijk geen gebruik werd gemaakt'. 

Bommen in Castricum. 
In de nacht van 13 op 14 augustus 1940 om 00.35 uur krijgt Duin en Bosch te maken met een 
bombardement. Vijf bommen ontploften, met het noodlottige gevolg dat twee vrouwelijke patiënten 
worden gedood, twee zwaar en zeven licht gewond raken. Een gebouw wordt tamelijk zwaar 
beschadigd. Tevens zijn er vier blindgangers. 
 
Nog meer vorderingen. 
Op 10 januari 1941 nemen de Duitsers zelf de leverantie van een deel van de levensmiddelen op zich, 
met uitzondering van vlees, groente, aardappelen, eieren en brood. Gelijktijdig gaat de vergoeding 
omlaag naar f 0,60 per man per dag. Op 7 mei 1941 wordt ook het andere deel van het hoofdgebouw 
gevorderd (zonder de kapel), alsmede het paviljoen St. Vincentius. Evenals bij de eerste ontruiming 
worden er weer patiënten intern overgeplaatst. Een deel van de bewoners van Vincentius moet naar 
St. Jozef en St. Aloysius. De bewoners van dit laatste paviljoen vertrekken, te voet en per auto, naar 
Bakkum waar drie vakantiekoloniehuizen, St. Antonius, Eendracht en Unie, ter beschikking staan. 
Ruim een week later zijn 180 verpleegden en 22 broeders verhuisd. Vanuit Heiloo wordt alles 
bevoorraad. 's Middags wordt met paard en wagen het warme middageten naar Bakkum gebracht. 

In de derde week van mei 1941 worden ook twee van de vijf bij het complex behorende villa's 
gevorderd en wel die van dokter Engelman en van de Zeer Eerwaarde Heer Rector en de 
Weleerwaarde Heer Conrector Van Hoek, die later nauw bij het verzet tegen de bezetter betrokken 
raakt. 
In oktober 1941 zal ook St. Willibrordus met een bombardement te maken krijgen. Hierover meer in 
het hoofdstuk Schijnvliegvelden. 



Op 22 oktober 1941 richt dokter Suchier zich tot zijn Nederlandse collega dokter Barnhoorn met het 
volgende: 
'Es ist wiederholt aufgefallen, dass auf der holländischen Seite der Stichtungsanlagen die 
Verdunklung, nicht sorgfältig durchgeführt wird. Nach dem vor kurzem erlebten Bombenabwurf ist 
dieser Frage besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die auf der deutschen Seite restlos 
durchgeführte Verdunklung wird zwecklos, wenn sie nicht auf Ihrer Seite mit der gleichen Sorgfalt 
beachtet wird. 
Ich bitte demgemäss, dieser Frage künftig erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen'. 

Dr. Barnhoorn plaatst op deze brief de aantekening “Bei uns ist alles besser' en vervolgt met het 
noemen van enkele door hem geconstateerde onvolkomenheden in de verduistering aan Duitse 
zijde, zoals het branden van een buitenlicht! 
 
Nog meer vorderingen. 
Aan de lijdensweg van verplaatsingen van patiënten en verplegend personeel schijnt geen einde te 
komen. Op acht juni 1942 moet op last van de bezetter het gehele complex van het Provinciaal 
Ziekenhuis in Bakkum ontruimd worden. Spoedoverleg tussen alle betrokkenen volgt. Allereerst zal 
getracht worden om zoveel mogelijk patiënten naar huis te laten gaan, indien hun psychische 
toestand zulks ook maar enigermate mogelijk maakt. Zestig verpleegden komen hiervoor in 
aanmerking. 

De resterende populatie, bestaande uit 1077 personen, vertrekt naar Psychiatrische Inrichtingen in 
Warnsveld, Den Dolder, Medemblik en Rosmalen. Van de patiënten uit Heiloo gaan er honderd terug 
naar Heiloo, vertrekken er 153 naar Vught waar ze een plaats krijgen in de Psychiatrische Inrichting, 
Voorburg. 
Evenals het complex van het Provinciaal Ziekenhuis in Bakkum moeten ook de drie vakantiekolonie-
huizen ontruimd worden. Besloten wordt om de werkplaatsen op het terrein in Heiloo geschikt te 
maken voor bewoning. Ook nu is er weer de noodzaak van interne overplaatsingen. Wellicht is hier 
enige uitleg op zijn plaats. Zoals bekend mag worden geacht is de populatie van een psychiatrische 
inrichting nogal wisselend van aard; van stil ingetogen gedrag tot aan allerlei vormen van agressie 
(ofwel rustig en onrustig). Bouwkundige aanpassingen in de vorm van stevige deuren, extra dik glas 
met stalen roeden, separeercellen, alarmsystemen en dergelijke zijn in de paviljoens aanwezig. De 
werkplaatsen ontberen die voorzieningen en daar gaan die patiënten heen waarvan wordt verwacht 
dat ze geen problemen zullen geven. 

Op 18 juni komen de verpleegden uit de vakantiekoloniehuizen naar Heiloo. De meesten van hen 
worden ondergebracht in St. Aloysius. De 'onrustigen’ worden geplaatst in het paviljoen St Paulus 
(toen 'het pychopatenasiel) waar ruimschoots separeerruimte beschikbaar is. Enkele zieken worden 
geplaatst in St Jozef. Het vervoer van deze mensen vindt plaats met ambulances van de 
Gemeentelijke Geneeskundige Dienst te Amsterdam, waarin plaats is voor meerdere personen. Na 
deze verplaatsingen zijn er 584 patiënten in Heiloo. 
 
Iedereen moet weg. 
Op 30 november 1942 komt de onheilstijding binnen dat bijna alle patiënten binnen vier weken uit 
Heiloo moeten vertrekken. Alle benodigdheden voor de verpleging worden in de tweede week van 
december per schip naar ‘s Hertogenbosch vervoerd en vandaar met wagens naar Vught. In een 
verslag, na de oorlog opgemaakt, heet het dat op 21 december 1942: 

‘De verpleegden van het St. Aloysiuspaviljoen, de onrustigen uit het St. Pauluspaviljoen en de 
oplopende van het St. Jozefpaviljoen, 240 in totaal, 'worden vervoerd naar de trein op het station te 
Heiloo, alsmede strozakken, matrassen, beddengoed en goederen_(V.24) Het transport geschiedde 
onder de leiding van Dr. J. de Smet en Broeder Overste. De Zeer Eerwaarde Heer Rector vestigde zich 
als geestelijk leider eveneens in Vught. 



Twee dagen later volgen de overgebleven patiënten, circa 190. onder leiding van de Geneesheer-
Directeur Dr. J.A.J. Barnhoorn. De religieuzen die achter blijven vestigen zich in het St. Jozefpaviljoen. 
Uit een brief van dokter Barnhoorn ontlenen we de volgende passages: 

'Slechts een enkel incident vond plaats toen een der verpleegden in het station Utrecht uit de 
langzaam langs het perron rijdende train sprong en trachtte te ontvluchten: hoewel voldoende 
voorzorgen waren genomen en ieder treinportier onder toezicht van een Broeder-verpleger stond 
zag deze patiënt kans op een ogenblik, dat een der Broeders even in een coupe bij een groepje 
patiënten was om te helpen, uit de train te springen. Hij was echter bijna op de voet gevolgd door de 
Broeder, die inmiddels op zijn post was teruggekeerd, zodat hij terstond kon worden ingehaald. Door 
trekken aan de noodrem was de trein tot stilstand gebracht. 

Hij besluit zijn brief met de constatering: 
'Ook in psychisch opzicht hebben de verpleegden de evacuatie goed verdragen:, toename van onrust 
of weerspannigheid tegen de genomen maatregelen hebben wij niet gezien’. 

Ook de Geneesheer-Directeur van Duin en Bosch, dokter P.E.M. Teenstra, maakt een verslag. Bij punt 
21 van het 33 punten tellende verslag, merkt hij op: 'In het algemeen reageerde men niet slecht. 
Velen vonden het een genoeglijke rit met het vooruitzicht op 'weer eens wat anders', weer anderen 
bleven er volkomen onverschillig onder, slechts enkelen gaven blijk van ontstemming, één van de 
mannen merkte op, dat men tegenwoordig niet eens meer rustig gek kan wezen. Aan het einde van 
1942 zijn bijna alle gebouwen ontruimd en in gebruik genomen door de bezetter.  
Het paviljoen 'St. Paulus ontsnapt aan de ontruimingseisen van de Duitsers. Zodoende blijven de daar 
opgenomen psychopaten, circa twintig verplegers en een klein aantal niet bij de verpleging 
betrokken religieuzen in het paviljoen achter. Op nieuwjaarsdag 1943 nemen de Duitsers de keuken 
in beslag De nog aanwezige religieuzen maken daarna een primitieve keuken in de bakkerij. 

Grenadier in het water. 
Op 10 februari 1943 wordt in een gracht in Den Helder het stoffelijk overschot gevonden van de sinds 
nieuwjaarsdag vermiste Uffizier Gottfried Lange van de Staf van het lste Grenadiers Regiment 860. 
Zijn hoofd vertoont schedelletsel, waardoor het vermoeden van een misdrijf ontstaat. Zijn lichaam 
wordt voor nader onderzoek naar het Lazarett in Heiloo gebracht. Wat de bevindingen van de artsen 
zijn is ons onbekend. Drie dagen later wordt zijn stoffelijk overschot in Huisduinen, graf 75, begraven. 

In arrest. 
In de nacht van 28 op 29 maart 1943 wordt dokter J.A.J. Barnhoorn door de Duitsers gevangen 
genomen en naar Amsterdam overgebracht De reden van gevangenname is ons onbekend. Op 24 
april 1943 wordt hij vrijgelaten. Het is niet te verwonderen dat in 1943 de algemene 
voedingstoestand onder de patiënten in de eerste maanden van hun verblijf in Vught snel achteruit 
gaat. In een verslag heet het dat de gezichten steeds smaller en de kleren ruimer worden. Vanaf 3 
april 1944 biedt het Aloysiuspaviljoen onderdak aan een groepje nonnen uit het aan de Hoogeweg in 
Heiloo gelegen Julianaklooster die hun onderkomen hebben moeten verlaten. Op 12 juli 1944 mogen 
ze hun klooster weer betrekken. 

Begin oktober 1944 komen er in Heiloo berichten binnen over de steeds zorgelijker wordende positie 
van de in Vught verblijvende patiënten en personeel. Zo is er dringend behoefte aan medicijnen. 
Zoals bekend mag worden geacht wordt in die omgeving felle strijd geleverd tussen Duitsers, 
Amerikanen en Engelsen. 

Op 26 oktober begeven dokter Barnhoorn en een huisarts uit Alkmaar zich met een van Rode 
Kruistekens voorziene auto naar het zuiden met medicijnen. In de omgeving van Vught, waar dan 
hevig wordt gevochten. rijdt het tweetal tijdens een gevechtspauze ongemerkt door de linies en 
komen vlak voor het gesticht de eerste Engelse troepen tegen die op weg zijn naar 's Hertogenbosch. 



Geslachtszieken. 
Elke krijgsmacht krijgt te maken met geslachtsziekten (bijvoorbeeld: syfilis en gonorroe), dus ook de 
Duitse.(V.25) Tijdens de gehele bezettingsperiode worden er in het Lazarett militairen opgenomen en 
behandeld die een geslachtsziekte hebben opgelopen. Een van de behandel-methoden bestaat uit 
een onderdompeling van de edele organen in het kwik bevattende middel Salvan. Na het vertrek van 
de Duitsers moeten enkele badkuipen die daarvoor zijn gebruikt worden vervangen.(V.26) Ook 
worden veelvuldig militairen met een acute Gonorroe opgenomen.(V.27) De behandeling van deze 
op zich ongevaarlijke ziekte bestaat uit een tweedaagse verstrekking van vijf maal twee tabletten 
sulfathiazol, waarna in 95% der gevallen herstel volgt(V.28) Ontslag vindt plaats negen tot vijftien 
dagen na het starten van de behandeling. Daarmee is de ellende voor de betrokkenen nog niet 
afgelopen. 

De Duitse militair die een geslachtsziekte opliep had het niet gemakkelijk. Zodra de ziekte was 
geconstateerd moest telefonisch en schriftelijk de Feldgendarmerie 'zur sofortigen Erfassung der 
Ansteckungsquelle' worden ingelicht Ook de naast hogere Dienststelle moest schriftelijk op de 
hoogte worden gesteld. Eveneens telefonisch en schriftelijk moest de officier van gezondheid bij de 
betrokken Feldkommandantur worden ingelicht. Deze laatste op zijn beurt rapporteerde schriftelijk 
aan de chef-officier van gezondheid bij de Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden en 
telefonisch en schriftelijk aan de (Nederlandse) Geneeskundig Inspecteur in de betrokken provincie. 

De betrokken militair kreeg een aantal vragen te beantwoorden, zoals de naam en adres van de 
besmettingsbron en de datum van besmetting. Vervolgens moest er antwoord komen op de vraag, of 
de besmetting door een prostituee in een bordeel, echtgenote, bruid of een andere bron was 
ontstaan en of daarbij alcohol in het spel was. 

Elke Duitse militair moest zich binnen enkele uren na geslachtsverkeer laten behandelen in de 
ziekenboeg van zijn onderdeel. Deed hij dat niet en werd later besmetting geconstateerd, dan volgde 
bestraffing. Voor het geval een militair zich wendde tot een Nederlandse arts werd hem een strenge 
straf in het vooruitzicht gesteld. 

Verder werd er gevraagd wanneer er voor het laatst onderricht was gegeven in het voorkomen van 
geslachtsziekten, of er een voorbehoedmiddel was gebruikt (die tegen kostprijs verstrekt moesten 
worden), en de huwelijkse staat. 
 
Schipbreukelingen. 
In de zomer van 1943 neemt het aantal patiënten drastisch toe. De oorzaak ligt in een toevloed van 
schipbreukelingen. De Duitsers lijden op de Noordzee nogal wat verliezen, hetgeen leidt tot vele 
gewonden, welke via de havens IJmuiden en Den Helder naar Heiloo worden gebracht 
Op 15 november 1943 verzoekt de Chef-arts van het Lazarett aan de Admiral in den Niederlanden om 
een extra toewijzing van voeding en verplegingsmateriaal. Dit in verband met het grote aantal 
opgenomen schipbreukelingen. Op 11 december laat de admiraal weten dat het 
Wehnnachtverpflegungshauptamt in Amsterdam voor aanvulling zal zorgen.(V.29) 

Duitse militairen gered. 
Op 24 februari 1944 omstreeks elf vaart de in Egmond aan Zee gestationeerde reddingsboot 
'President Steijn' uit op de melding dat ter hoogte van Bergen aan Zee 'drijvende boten' zijn gezien. 
Daar er op dat moment reeds geruime tijd schotenworden gehoord houdt men er rekening mee dat 
er sprake van rubberboten met drenkelingen zal kunnen zijn. Er wordt niets gevonden ‘zodat het een 
vergeefse reis was’. 
Enkele minuten na terugkomst op het Egmonds strand krijgt de bemanning van de boot opdracht 
opnieuw uit te varen. Met drie Duitse militairen aan boord vertrekt schipper J. van der Plas en zijn 
bemanning naar de opgegeven positie. De schipper schrijft in zijn verslag: 



'Spoedig bleek dat een Schnellboot in brand was geschoten. Bij het naderen van het vaartuig dreef 
op kleine afstand daarvan een vlot waarop vijf zwaar gewonden. Nadat een hunner had mede 
gedeeld dat er geen levenden meer aan boord waren, daar de overigen allen dood waren, werd de 
reis met spoed naar de wal ondernomen, waar de gewonden door verplegend personeel werden 
overgenomen en vervoerd werden naar het Lazarett bij Alkmaar’ (V.30) 

De KNZBRM ontvangt een brief waarin de Admiral in den Niederlanden zijn dank betuigt aan de 
bemanning van de reddingboot voor het redden van vijf zwaar gewonde bemanningsleden van een 
Flugsicherungs-Bootes. 

Maar het blijkt niet om een Flugsicherungsboot te gaan. Uit Duitse literatuur weten we dat het ging 
om de Flakträger met op de voorsteven de naam Krischan der Grosse. 

Hermann Göring heeft in 1940 opdracht gegeven, om honderd van deze schepen te bouwen.(V.31) 
Zij moeten voorzien worden van luchtafweergeschut, twee stuks 88 mm, een 37 mm en vier stuks 
vierloops 20 mm. De boten moeten uitgerust worden met drie BMW-Otto-motoren, die het schip 
een snelheid moeten geven van ruim 30 km per uur. Opmerkelijk is dat de Duitsers hiervoor motoren 
willen gebruiken die afgekeurd zijn voor vliegtuigen! 

De schepen moeten dienen als drijvende luchtafweerbatterijen voor havens en kustgebieden, ook 
hebben ze een functie toebedeeld gekregen bij de invasie in Engeland. 

Het oorspronkelijke aantal van honderd wordt terug, gebracht tot dertig. Maar ook dit aantal wordt 
bij lange na niet gehaald, het blijft bij één exemplaar, dat ter hoogte van Egmond aan Zee verloren 
zal gaan. Over her aantal omgekomenen hebben we geen informatie. 

Hongerwinter. 
Gedurende de wintermaanden november 1944 tot maart 1945 kloppen steeds meer voedsel-zoekers 
uit de grote steden aan bij de St. Willibrordusstichting voor eten en onderdak. Gemiddeld worden 
zo'n 20 tot 30 personen voor een nacht ondergebracht in het door broeder Nazarius geleidde St. 
Pauluspaviljoen. Aan het einde van de middag, zo rond vijf uur, komen de uitgeputte mensen aan. 
Sommigen zijn nog op de heenweg, andere op weg naar huis. Ze worden verwelkomd met een kop 
koffie, of iets wat daarvoor gaat. Ruim een uur later is er een warme maaltijd. Kort na de afloop van 
de afloop van de oorlog wordt uitgerekend dat circa 3.500 personen langs zijn gekomen. De jongste 
is 1 ½, de oudste 82 jaar! Het voedsel voor hen wordt soms op slinkse wijze onttrokken aan de Duitse 
voorraden en meestal bereid door de verpleegde Brinkhuis. De voeten van de voedse lhalers worden 
verzorgd door een ziekenbroeder, zo nodig verleent dokter De Smet medische hulp. Een achttal 
zieken wordt zelfs opgenomen, sommigen voor een periode van drie weken. Door schade en schande 
wijs geworden worden de karretjes, van handkarren tot kinderwagens, met voedsel in een afgesloten 
ruimte geplaatst. Niemand mag de volgende dag vertrekken voor iedereen achter zijn eigen 
transportmiddel stond. 

De Duitsers gedogen de trekkers, die mogen echter niet op het terrein van hen komen en broeder 
Nazarius is verantwoordelijk voor het geval dat er iets gebeurt. 

Enkele gegevens. 
Het zijn niet alleen gewonden die worden opgenomen in het Lazarett. Een deel van hen ligt er voor 
ziektes die opname in een ziekenhuis noodzakelijk maken. Sommige patiënten worden voor 
behandeling overgeplaatst naar een ziekenhuis waar meer mogelijkheden beschikbaar zijn: zoals 
bijvoorbeeld het door de Luftwaffe gevorderde Wilhelminagasthuis in Amsterdam. 
Voor zover bekend zijn er geen overzichten bewaard gebleven over de aantallen militairen die in het 
Lazarett zijn verpleegd. Gezien de gevorderde ruimte en het aantal bedden moeten er duizenden zijn 
behandeld. Bekend is dat er in Heiloo tenminste tachtig Duitse militairen zijn overleden. Deze 
militairen waren afkomstig van de drie legeronderdelen, waarvan een enkele van de Luftwaffe. Het 



merendeel was dus afkomstig van de zee- en landmacht. Van dit laatste onderdeel behoorden er 
twee tot het grotendeels uit Turken bestaande Infanterie Bataljon 787. (L.397) Op het behandelend 
personeel in het Lazarett wordt meerdere malen een beroep op hun talenkennis gedaan. De in 
Duitse krijgsdienst zijnde Turken zijn al genoemd, maar er zijn af en toe ook Italianen en Russen, 
eveneens in Duitse dienst, die verpleegd worden.  

Minder bekend is het feit dat er ook Amerikanen. Engelsen, Polen en Tsjechen zijn geweest. Ook van 
hen overleden er enkelen. Meestal betrof het bemanningsleden van vliegtuigen die geneeskundige 
hulp kregen. We zullen er enkele noemen.  
Op 25 november 1940 maakt een Hampden een noodlanding tussen Tuitjenhorn en Eenigenburg. De 
vier bemanningsleden worden gevangen genomen. Een van hen is licht gewond en wordt als eerste 
Engelsman in het Lazarett in Heiloo opgenomen. 

Midden in de nacht van 13 op 14 juli 1941 gaat zuidelijk van Medemblik in het IJsselmeer een 
Wellington naar beneden. Vijf man overleven de crash, één van hen. Sgt. William J. Reid, loopt letsel 
op en wordt naar Heiloo overgebracht Na genezing wordt hij overgebracht naar een 
krijgsgevangenkamp in Heydekrug, daar verblijft hij tot het einde van de oorlog. 



Tsjechen in een rubberboot. 
Op 28 december 1941 maakt een Wellington Mk. Ic van Nr 311 Squadron met een uit zes Tsjechen 
bestaande bemanning een bombardementsvlucht naar Wilhelmshafen. Boven het doelgebied wordt 
het vliegtuig getroffen door luchtafweergeschut. Eensgezind besluit de bemanning te proberen met 
de gehavende machine terug te vliegen. Als ze ongeveer honderd km boven de Noordzee zijn 
ontstaat brand in hun Wellington. Er zit niets anders op dan een noodlanding op het water te maken, 
het is 21.10 uur Engelse tijd. Vijf man slagen er met enige moeite in om in de dinghy te komen. De 
staartschutter, Sgt. Rudolf Skalicky. blijft in het vliegtuig achter. Rudolf is 22 jaar oud. 

Het water is ruw en koud. De rubberboot maakt veel water en de mannen raken daardoor geheel 
doorweekt. De stroming van het water drijft hen langzaam in oostelijke richting. Op oudejaarsdag 
worden ze waargenomen door een Hudson (de RR-P) van Coastel Command. maar een uitgestuurde 
reddingsboot kan hen echter niet vinden. 

Op nieuwjaarsdag overlijdt navigator Sgt. Josef Tomanek, ook 22 jaar oud. Dan moeten zij een 
moeilijke beslissing nemen. Zij geven hun kameraad een zeemansgraf. Met moeite weten ze het 
lichaam uit de boot te krijgen. 

De volgende dag 2 januari, overlijdt de 28- jarige co-piloot Flying Officer Josef Mohr. De drie 
overblijvende ontbreekt het aan de kracht om ook zijn lichaam aan de zee toe te vertrouwen. Zo 
drijft de rubberboot met drie totaal uitgeputte, natte en tot op het bot verkleumde mannen en hun 
dode makker op de Noordzee. De radio-operator, Sgt. Josef Scerba, verliest het bewustzijn. In de 
nacht van 2 op 3 januari besluiten Pilot Officer Alois Siska en Sgt. Pavel Svoboda een eind aan hun 
leven te maken. Bij gebrek aan een pistool besluiten ze de in de verbanddoos aanwezige morfine te 
verdunnen met zeewater en drinken dat op. Ze hopen in de slaap te sterven. Als eerste verliest Siska 
het bewustzijn, met Svoboda wil het niet lukken, hij blijft wakker en staart gedachteloos voor zich uit 

Tijdens de aanvang van 3 januari hangt er een lichte nevel over het water. Svobada, nog, steeds 
wakker, weet eerst niet wat hij ziet: land op zo'n zes zeven kilometer afstand! Hij probeert langdurig 
zijn twee makkers wakker te maken. Scerba blijft bewusteloos, Siska reageert pas na een uur. Vroeg 
in de middag drijft de rubberboot ten zuiden van Petten tegen de Hondsbossche Zeewering aan. Al 
gauw zijn er Duitse militairen, die eerst in de mening verkeren met Duitse vliegers te maken te 
hebben, mede doordat Svobada hen in het Duits aanspreekt 

De drie worden naar het Lazarett in Heiloo overgebracht. Daar komt Scerba weer bij bewustzijn. We 
mogen aannemen dat hij vreemd heeft opgekeken als hij zich realiseert waar hij zich bevindt 

Het stoffelijk overschot van Josef Mohr wordt naar Bergen overgebracht en krijgt daar een laatste 
rustplaats in graf nummer 1.D.4. 

Overleden. 
Niet alle in Heiloo opgenomen bemanningsleden vinden er genezing. Sgt. James lmms (23) raakt op 
13 juni 1943 ernstig gewond als zijn Halifax op Texel naar beneden valt. Hij wordt overgebracht naar 
Heiloo, waar hij echter dezelfde dag zijn ogen sluit. Drie bemanningsleden zijn tijdens de crash 
omgekomen en drie ter plekke gevangen genomen. 

lets na vier uur in de middag van 29 november 1943 maakt een Vliegend Fort B-17F een noodlanding 
vlak voor de kust van Petten. Uiteindelijk overleeft van de tien bemanningsleden er slecht één. Het is 
de Sgt. Edgar Ellsworth Schooley die licht gewond in Heiloo wordt opgenomen en na enkele dagen 
naar een kamp in Duitsland werd overgebracht. Meer over deze dramatische gebeurtenis in 'Sporen 
aan de hemel' 195, van Ab A. Jansen. 

Vliegend fort. 
Op 14 februari 1945 maakt een B-17 een noodlanding nabij de Wessanen fabrieken in Wormerveer. 



Van de negen bemanningsleden wordt er een met lichte verwondingen opgenomen in Heiloo. Ook hij 
wordt na genezing. naar Duitsland overgebracht 

Engelse motortorpedoboten voor IJmuiden. 
In de nacht van 4 op 5 juli 1944 vaart het 58ste Motortorpedoboot-flottielje voor de Nederlandse 
kust tussen IJmuiden en Hoek van Holland. De vijf schepen, de '666', '684', '687', '723 en '729', zijn op 
zoek naar mogelijke doelen. Om 00.47 uur (Eng. Tijd) wordt er radarcontact gemaakt met een uit vijf 
schepen bestaand Duits konvooi. De vijand bevindt zich op een afstand van 10.400 Yards en heeft 
een snelheid van zeven knopen. De Engelsen proberen zich in een gunstige aanvalspositie te 
manoeuvreren en zijn daarbij de pieren van IJmuiden tot op 2.500 meter genaderd. Het is inmiddels 
01.50 uur. Opeens flitsen vanaf de vaste wal een drietal zoeklichten aan die het Engelse flottielje 
beschijnen. Korte tijd later worden ze door middelzware kanonnen beschoten. Een zeegevecht 
begint. De Duitse schepen verleggen hun koers waardoor het de Engelsen onmogelijk wordt hun 
torpedo's af te vuren. Deze draaien vervolgens, vurend met alle kanons, naar het noorden af om in 
betere positie te komen. 

Omstreeks 02.25 uur wordt de MTB '666' (Lieuteant-Commander Buller) in de machinekamer 
getroffen en vliegt in brand. De boot krijgt opdracht om, samen met de '684', terug te keren. Zij 
meldt dat het vuur inmiddels is geblust, doch dat de motoren alle dienst weigeren. Zij krijgt opdracht 
haar navigatielichten te ontsteken. 

Vanaf de andere motortorpedoboten wordt gezien dat een Duits schip in de richting van de '666' 
yaart. De Britten pogen daarop de vijand te verdrijven. Het Duitse afweervuur is dermate heftig en 
nauwkeurig dat besloten wordt om de torpedo's te gebruiken. Deze worden gelanceerd van 
afstanden van 600 tot 750 yards. Twee schepen worden getroffen. Het gevecht zet zich nog geruime 
tijd voort. 

De MTB '723' krijgt een treffer op de brug, die de commandant Lieutenant McDougall, RNVR, dodelijk 
verwondt Twee bemanningsleden raken zwaar gewond. 

Tijdens het gevecht lopen ook de '684' en de '687' schade op. Met de stil liggende '666' en de zwaar 
beschadigde '723' is de gevechtskracht van de Engelsen danig afgenomen. Alleen de '729' is nog 
volledig inzetbaar. 

 De commandant van de '666' laat weten dat hij zijn schip moest verlaten. Gezien de Duitse 
overmacht wordt besloten het gevecht te stoppen. Een enterploeg van de Duitse Vorpostenboot 
'VP1401 gaat aan boord van de '666' en neemt de 33 bemanningsleden gevangen. Daarvan blijken er 
drie licht- en vijf zwaar gewond te zijn. Vervolgens wordt de Engelse boot op sleeptouw genomen en 
overgebracht naar de Vissershaven in IJmuiden. Als ze de boot af wilden meren zonk ze binnen 
enkele - minuten. 

(F.345) (F.346) 

Nu terug naar de bemanning. De ongedeerden worden in afwachting van hun overbrenging naar een 
kamp in Duitsland tijdelijk opgesloten in een school. De lichtgewonden worden overgebracht naar 
het Ortslazarett in Heemstede. Dat is gevestigd in het Instituut voor Epilepsiebestrijding ‘Meer en 
Bosch'. De zwaar gewonden Brian Sleath, 37, Peter Mackie, 20, Stan Cross, Tom Fawcett en Ray Price 
worden opgenomen in het Marine-Lazarett Heiloo. De eerste overlijdt op 6 juli, de tweede op 9 juli, 
de anderen herstellen en verblijven de rest van de oorlog in een krijgsgevangenkamp. Op 4 mei 1994 
brengen de drie met twee kameraden en een aantal echtgenotes een bezoek aan de plaats waar ze 
in 1944, zoals ze vertellen, uitstekende medische verzorging kregen.  
Verzetsstrijders opgenomen. 
Op zaterdag 10 februari 1945 rijden vijf leden van de ondergrondse mee in een vrachtwagen van de 
firma Roemer uit Wognum die aardappelen naar Amsterdam zal brengen. Het betreft: 



Tobias Biallosterski, geboren 18-04-1920 in Bloemendaal  
'Yard' G.B. Du Celliee Muller (schuilnaam Harry Stevens)  
Frederik Johan Haverkamp„ geboren 03-03-1904 in Amsterdam  
Johan D.A. Hellema 
Johannes M. Smoorenburg, geboren 27-05-1921 in Amsterdam 
 
Biallosterski (alias Hans de Bruin) is op 9 september 1944 vanuit Engeland gedropt op het 
afwerpterrein Mandril' aan de Zomerdijk in Spanbroek. Hij is in Engeland opgeleid als agent van het 
Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO). Vlak bij het bureau van politie in Wognum wordt de wagen 
aangehouden door twee leden van de Grüne Polizei en drie Landwachters. Controle van de (knap 
vervalste) persoonspapieren volgt, waarna de lading wordt onderzocht. De in Alkmaar wonende en 
werkzame chirurg Haverkamp heeft twee blikken 'First-Aid' bij zich, Biallosterski draagt Engelse 
vliegerlaarzen. Deze vondst is voldoende om de vijf mee te nemen naar het politiebureau. Achteraf 
gezien is het bij zich hebben en dragen van deze tijdens droppingen neergekomen materialen niet zo 
verstandig. 

De chauffeur Tinus Roemer en 'voedselbegeleider' Jan Weel mogen met hun vrachtwagen naar 
Amsterdam vertrekken. Daar aangekomen worden ze echter alsnog opgepakt. Zes weken later, de 
Duitsers kunnen hen niets ten laste leggen, volgt vrijlating. 

In het bureau volgt een weinig zachtzinnig verhoor, waarbij de naam van de in Obdam wonende 
dokter Lohman valt. Omstreeks het middaguur vertrekken Duitsers en Landwachters, met 
medename van hun gevangenen naar het nabijgelegen Obdam. Daar worden in het huis van dokter 
Lohman vijf personen opgepakt. De gevangenen worden opgesloten in het gemeentehuis van 
Obdam. Vervolgens wordt gewacht op de komst van een overvalwagen van de Feldgendarmerie om 
de arrestanten naar Alkmaar te kunnen vervoeren. 

Leden van de ondergrondse, al gauw op de hoogte van de gevangname van hun kameraden. zinnen 
op een manier om ze te bevrijden. Een groep van hen gaat, gewapend en al, op de fiets naar het 
gemeentehuis, waar direct een vuurgevecht ontstaat. Bij de groep is ook de 20- jarige Joannes 
Henricus J. Egbers met een brengen. 

Ook omstanders bemoeien zich ermee: zij zijn - terecht - bevreesd voor wraak van de bezetter. 
Enkelen dorpelingen vertellen dat de arrestanten allang zijn weggevoerd. Er zit voor de bevrijders 
niets anders op dan zich terug te trekken. Het schieten is de opgesloten gevangen niet ontgaan en ze 
doen een poging uit te breken. Een Landwachter die hen bewaakt wordt tegen de grond gewerkt en 
het gezelschap wil vertrekken via de achteruitgang van het pand. Daar hebben zich echter de op 
versterking wachtende Duitsers en Landwachters verzameld.  Een schietpartij volgt. Een dode, 
Hellema, en drie zwaar gewonden zijn het gevolg. De gewonden, Biallosterski. Haverkamp en 
Smoorenburg krijgen medische hulp bij de zusters Dominicanessen in Obdam. De andere 
gevangenen, op drie na die weten te ontkomen, worden weer opgesloten. 

Tegen de avond worden de drie gewonden in een ziekenauto van het Rode Kruis naar het Marine-
Lazarett in Heiloo vervoerd. Biallosterski wordt de volgende dag overgebracht naar het 
Luftwaffelazarett (Wilhelminagasthuis) in Amsterdam en daar opgenomen. Enkele dagen later wordt 
hij overgeplaatst naar de ziekenboeg van de gevangenis in Scheveningen, waar hij op 26 februari 
1945 aan de gevolgen van zijn verwondingen overlijdt. 

De twee in het Marine-Lazarett opgenomen verzetsstrijders krijgen medische hulp. Uiteraard staan 
zij onder bewaking. Smoorenburg functioneert enkele keren als tolk bij gesprekken tussen Duitsers 
en Engelsen. We komen verderop nog op deze twee gewonden terug.  



De burgemeester verzet zich. 
Op 6 januari 1945 wordt de bijna 50-jarige Duitse militair Johann Obmann, behorende tot de 
Wachabteilung van het in Heiloo gevestigde Marine-Lazarett, in Castricum door leden van de 
ondergrondse doodgeschoten. De verzetsstrijders meenden dat deze oude Duitse militair beschikte 
over lijsten met namen van hun. Als represaille voor deze aanslag schieten de Duitsers 's middags 7 
januari tien gevangen genomen verzetsstrijders dood in 

………………………………………………………………. 

 

   ………………………………………….. 

 

Kroniek 3. 

Willibrordus Oorlogsperiode 1940 - 1945  

Geschreven door Dr.  A. J. A. M.  Wijffels .                                            
Toen eind maart 1940 de voltooiing werd gevierd van de St. Willibrordusstichting kon men nog nauwelijks 
vermoeden dat ruim een maand later op 10 mei 1940 ons goede land in rouw gedompeld zou worden door een 
oorlog, die weliswaar de stichting in materieel opzicht spaarde, maar die niet naliet ernstige gevolgen na zich te 
slepen, ook voor onze inrichting. 
Reeds kort na de bezetting door de Duitsers werd de buiten gebruik gestelde oude kapel (de huidige kantine) 
enige malen gebruikt voor inkwartiering van troepenonderdelen. Daarbij bleef het evenwel niet. Op 1 juli 1940 
brachten enige officieren van de geneeskundige dienst der Duitse marine een bezoek aan de stichting en nadat zij 
de gebouwen in ogenschouw hadden genomen, werd door hen de mededeling gedaan dat een deel van het 
instituut door genoemde dienst in beslag zou worden genomen voor de inrichting van een Marinelazaret. 

Binnen 8 dagen moesten de paviljoenen Cornelius, Glorieux (ongeveer 250 bedden), alsook de linkervleugel van het 
nieuwe hoofdgebouw, bevattende onder andere de apotheek, de laboratoria, de boekerij en een aantal klasse- en 
broederkamers, bovendien ook nog het feestgebouw, worden ontruimd en voor gebruik gereed opgeleverd worden 
aan het Marinelazaret Verwaltung. De voornaamste zorg was uiteindelijk het tijdelijk onderbrengen van de 250 
patiënten. Door de voortreffelijke medewerking van de geneesheer-directeur van het Provinciaal Ziekenhuis te 
Bakkum konden daar al spoedig deze 250 patiënten worden ondergebracht in een nieuw paviljoen van Duin en 
Bosch. Deze evacuatie vond reeds plaats op 3 en 4 juli 1940. De evacuatie geschiedde door middel van autobussen, 
vrachtauto’s en 45 bedlegerige patiënten moesten liggend vervoerd worden op brancards en matrassen in een 
autobus. Door de Rijksinspecteur voor het Verkeer te Haarlem werd een extra hoeveelheid motorbrandstof 
beschikbaar gesteld. Door de directie van Duin en Bosch was het aanbod gedaan dat onze patiënten in aldaar 
bestaande werkploegen in de bedrijven en werkplaatsen van de inrichting konden worden ingedeeld. Het zou echter 
niet bij deze evacuatie blijven. In het begin van de maand mei 1941 ontving het bestuur van de stichting de 
mededeling voor de chef-arts, dat opnieuw een verplegingspaviljoen (St. Vincentius) waarin zich 170 patiënten 
bevonden, zo mede het nog tot onze beschikking gebleven gedeelte van het hoofd- en administratiegebouw, 
inclusief het broeders huis, ten behoeve van het lazaret moest worden ontruimd. Tevens werd een der woningen van 



de artsen alsook het rectoraat in beslag genomen. Het lukte toen om de beschikking te krijgen over 2 vakantie-
koloniehuizen te Bakkum, namelijk de kindervakantiekolonie St. Antonius en vakantiekolonie De Eenheid. 

Op 19, 20 en 21 mei 1941 had het transport der patiënten plaats, hetgeen uiteindelijk de tweede droeve uittocht 
was. In Heiloo behielden we slechts tot onze beschikking de paviljoenen Aloysius en Jozef, waarin behalve 
ongeveer 180 patiënten ook nog moesten worden ondergebracht de directie administratie, de economie en de 
woon-  en recreatieruimte van de eerwaarde broeders. 
 
Als bijzondere gebeurtenis in 1941 moet nog vermeld worden dat in de nacht van 16 op 17 oktober door 
Engelse vliegtuigen enkele bommen boven Heiloo werden losgelaten. Waarschijnlijk moesten zij hun last kwijt 
of waren zij aangeschoten. Vier bommen vielen in de naaste omgeving van het Centrum aan de zuidzijde 
tegenover de paviljoenen St. Jozef en St. Paulus. Eén der bommen viel op de toegangsweg van het St. 
Paulushuis, op 15 meter afstand van het gebouw en een tweede viel op 10 meter afstand zuidwaarts van dit 
gebouw. Het waren zware brisantbommen en ten gevolge van de luchtdruk en van de scherveninslag werd 
een groot aantal ruiten vernield terwijl verschillende ramen naar binnen toe uit de sponningen werden 
gedrukt. Meerdere scherven vlogen door het hele gebouw heen, echter alleen die scherven die door de 
ramen heen naar binnen waren geslagen.  Geen enkele scherf sloeg door de spouwmuren. Ook in het St. 
Jozefpaviljoen kwamen scherven binnen, doch wonder boven wonder werden noch in Paulus noch in Jozef 
patiënten gewond, hoewel meerdere scherven vlak om de bedden heen waren gevlogen en zelfs ledikanten 
hadden beschadigd of daarop waren afgeketst. Er ontstond ook niet de minste verwarring of paniek. 
 
Was St. Willibrord reeds in de jaren ‘40 en ‘41 getroffen door de inbeslagneming van gebouwen ten behoeve 
van het daarin gevestigde Duitse marine lazaret, onderging St. Willibrord in het jaar 1942 tot tweemaal toe 
opnieuw de ramp van evacuatie. Op 1 juni 1942 ontving het bestuur de mededeling van de hoofdinspectie dat 
de in Duin en Bosch ondergebrachte afdelingen tegelijkertijd met het Provinciaal Zieken—huis zelf op last van de 
bevelhebber van de Duitse Wehrmacht in Nederland moesten worden geëvacueerd. Tevens zouden de tijdelijk 
in het St. Antonius-koloniehuis en in de vakantiekolonie De Eenheid ondergebrachte afdelingen ontruimd 
moeten worden. Deze evacuatie geschiedde in de loop van de week tussen 14 en 20 juni 1942. Deze dag 
werden in St. Willibrord 584 patiënten verpleegd. 

Een 15-tal patiënten kon worden ondergebracht in de Rijks  Psychiatrische Inrichting te Eindhoven en verder werd 
in overleg met de geneeskundige diensten te Amsterdam vanuit deze stad afkomstige patiënten zo dit mogelijk 
was vervroegd ontslagen. Doch de grootste groep kon ondergebracht worden in de Psychiatrische Inrichting 
Voor—burg te Vught. In totaal waren nu 190 patiënten vertrokken uit de inrichtingen waardoor het aantal 
verpleegden daalde tot 394. Hiermede was er voldoende daling bereikt om de nog overgebleven patiënten te 
kunnen onderbrengen in de ons nog te Heiloo ter beschikking gebleven gebouwen. Gedurende de volgende 5 
maanden genoot de stichting een betrekkelijke rust, zij het dan ook dat de dreiging van een verdere evacuatie 
tezamen met de andere in de kuststrook gelegen inrichtingen op de achtergrond bleef staan. Eind november 1942 
kwam hierover reeds bericht van de hoofdinspectie, zodat op 21 en 23 december de vierde droeve uittocht 
plaatsvond, waarbij alle nog in de gebouwen te Heiloo aanwezige patiënten, het waren er nog 377, werden 
overgebracht naar Voorburg te Vught. De hele evacuatie stond onder leiding van het Centraal Bureau voor de 
Afvoer Burgerlijke Bevolking te ‘s-Gravenhage. Men kan zich indenken wat een moeite het gekost heeft met 
beperkte middelen niet alleen de patiënten, maar ook al het andere materiaal, bedden, kasten, et cetera naar 
de plaats van hun evacuatiebestemming te brengen. Vermeld moet zeker hier worden dat de wijze waarop de 
directie van Voorburg de patiënten van onze inrichting ontving en onderbracht boven alle lof verheven was. 
Men had zonder twijfel voor de geëvacueerde het beste afgestaan wat afgestaan kan worden. Gelukkig hadden 
de transporten geen noemenswaardige nadelen veroorzaakt voor de patiënten wat hun gezondheid betreft. 
Eind van het jaar 1942 was de stichting volledig ontruimd, behalve een klein aantal broeders was 
achtergebleven; tijdelijk gehuisvest in het paviljoen St. Jozef. Ook de verpleging van de psychopatenafdeling St. 
Paulus voor wie geen evacuatiebevel was ontvangen, bleef achter ten getale van ruim 20. Gedurende het jaar 
1943 terwijl de meeste van onze patiënten geëvacueerd waren naar Huize Voorburg te Vught zaten bestuur en 
directie niet stil. Ze hielden zich bezig met het toekomstige herstel en de reorganisatie van de inrichting na de 



terugkeer van de patiënten. Met name werd de kwestie van de centrale leiding der stichting nader onder ogen 
gezien en werden er richtlijnen vastgesteld volgens welke de dagelijkse leiding en de organisatie zo mede de 
coördinatie der verschillende diensten in de toekomst zou geschieden. De algemene tendens van deze 
richtlijnen was te komen tot een sterkere centralisatie van het gezag bij het dagelijks beheer van de stichting als 
psychiatrisch ziekenhuis en een nauwkeurige samenbundeling van de diverse dienstonderdelen wat betreft hun 
gerichtheid op het ene grote doel: de inrichting te doen zijn een goede geneeskundige inrichting in de ware zin 
van het woord. De oplossing hiervoor werd gevonden in het instellen van een beheers lichaam, hetwelk 
genoemd werd de directie, gevormd door de broeder overste als voorzitter van het bestuur en overste van de 
communiteit van de broeder enerzijds en door de geneesheer-directeur anderzijds; samen vormende een 
twee-eenheid van krachten, die in de meest nauwe en eendrachtige samenwerking het dagelijks beheer zullen 
uitoefenen. Men zou thans kunnen zeggen, er is inderdaad niets nieuws onder de zon.  

Het was niet te verwonderen dat in de loop van 1943 de algemene voedingstoestand onder de patiënten in de eerste 
maanden van hun verblijf in Voorburg snel achteruit ging. Dat gezichten steeds smaller werden en de kleren steeds 
ruimer. Was het tot de evacuatie naar Voorburg nog mogelijk dat onze economische dienst aan alle verpleegden niet 
alleen het hen toekomende rantsoen doch bovendien nog eens wat extra kon verstrekken, zij het in de vorm van 
peulvruchten of aardappelen, zij het zelfs ook nog eens in de vorm van rijst of havermout, dit was na de evacuatie naar 
Voorburg niet meer mogelijk, daar men zich tevreden moest stellen met een dagrantsoen, waarin niet alleen alle 
extraatjes ontbraken, doch waarbij zelfs van meerdere levensnoodzakelijke voedselbestanden in de vastgestelde 
distributierantsoenen niet werden bereikt. Met nadruk wordt echter in de analen vermeld dat men daar niet de schuld 
van mag geven aan Huize Voorburg zelf daar deze al het mogelijke deed om de situatie zo goed mogelijk op te vangen, 
doch meer moest gesproken worden van overmacht. Deze overmacht uitte zich op het terrein van hygiëne zodat het 
niet te verwonderen was dat in de loop van het jaar vele infectueuze huidziekten uitbraken alsook een toename 
plaatsvond van tuberculose en andere infectieziekten zoals dysenterie, paratyfus, et cetera. 

 
In 1944 werd alle contact tussen Heiloo en de evacuatieafdeling in Voorburg te Vught verbroken ten gevolge van 
de verbreking der trein, verbindingen na de luchtlandingen in de buurt van Arnhem en door de 
spoorwegstakingen in september 1944. Op 26 oktober, nadat er alarmerende berichten waren binnengekomen 
omtrent de moeilijke positie van Voorburg en de rondom 's-Hertogenbosch woedende strijd probeerde de 
toenmalige geneesheer—directeur Dr. Barnhoorn zich naar Vught te begeven per Rode Kruisauto om 
medicamenten naar het zuiden te brengen. In de buurt van Vught waar toen hevig werd gevochten reden Dr. 
Barnhoorn en een hem vergezellende huisarts uit Alkmaar tijdens een gevechtspauze ongemerkt door de linies en 
kwamen vlak voor het gesticht Voorburg de eerste Engelse troepen tegen die op weg waren naar Den Bosch. 
Voorburg was juist deze middag bevrijd. Van terugkeer naar Heiloo was voor hen toen geen sprake meer, 
Voorburg had gelukkig van deze oorlogshandelingen weinig te lijden en onze evacuatieafdeling in het geheel niet. 
Het contact met Heiloo was uit de aard der zaak nu totaal verbroken. Vermeld kan nog worden dat in de nacht 
van 29 september 1944 de eerste granaten over Vught gingen. Nadien lagen Voorburg en omgeving vrijwel 
geregeld onder artillerie vuur. Op 23 oktober werd dit zo hevig dat de patiënten naar de schuilkelders moesten 
worden overgebracht. Op 26 oktober werd Voorburg bevrijd en bezetten de eerste Engelse troepen het 
gestichtsterrein na de Duitsers al vechtende vandaar te hebben verdreven. Op die dag veranderde het terrein van 
Voorburg in een Engelse legerplaats. Dat dit alles de nodige spanningen teweeg heeft gebracht, is eigenlijk 
vanzelfsprekend. In het geheel brachten onze patiënten ongeveer 10 dagen in de schuilkelders door, waar gebrek 
aan frisse lucht, gebrek aan voedsel, de aanwezigheid van koude nogal wat afbreuk hadden gedaan aan de 
algemene lichamelijke toestand. Het behoeft natuurlijk geen verwondering te wekken dat het bericht van de 
bevrijding van ons land op 5 mei 1945 grote vreugde bracht, zowel bij het personeel als bij de patiënten. 

Vanuit Heiloo kregen we het bericht dat we zo spoedig mogelijk tot re- evacuatie naar Heiloo moesten toewerken. 
Dit was echter geen eenvoudige zaak. Onvoorstelbaar was het aantal papieren dat we nodig hadden om de re-
evacuatie naar Heiloo te kunnen realiseren. Allerlei formulieren van de gemeente, van de inspectie, van het militaire 
gezag van de politie, van de brandweer, van de overheid, et cetera, waren nodig en allerlei soorten van vervoer 
werden ingeschakeld om dit transport mogelijk te maken. Een beroep werd gedaan op het leger, op de brandweer, 



op nog aanwezige vrachtwagens, op bussen, et cetera om het transport van patiënten en materieel ook goed te 
doen verlopen. Deze hele uittocht heeft enkele weken geduurd en moest via Arnhem geschieden daar de brug bij 's-
Hertogenbosch in puin lag. Ook kwam het nog voor dat we door overstroomde wegen moesten rijden om Heiloo te 
kunnen bereiken. Een begin werd gemaakt met de re-evacuatie op 23 juni 1945 en werd tenslotte voltooid op 6 juli 
1945. 

Inmiddels was natuurlijk in Heiloo ook de Duitse bezetting verdwenen en werd ten spoedigste een begin gemaakt 
met het in de oude staat terugbrengen van de verschillende paviljoenen en werkplaatsen. Met dankbaarheid 
wordt vermeld dat de verschillende verbouwingen van St. Willibrord op last van de bezetters uitgevoerd, doch 
steeds onder leiding van onze eigen technische opzichter, thans gemakkelijk konden geliquideerd worden zonder 
dat aan het geheel der gebouwen veel schade was toegebracht.  

De terugkeer te Heiloo werd officieel  gevierd  eind augustus 1945 en verder door een uitvoering van het 
kleinkunstgezelschap Grondsma te Alkmaar waarna op uitbundige wijze de kermisviering plaats had. In september 
werd nog een gevarieerd filmprogramma gedraaid voor de patiënten en in oktober gaf toneelgroep uit het dorp een 
toneelavond. Tenslotte volgde in november een uitvoering door het Heilooër fanfarekorps St. Cecilia en werd tevens 
een gevarieerd filmprogramma gedraaid. Op 26 december vond de eerste uitvoering plaats door onze eigen 
patiënten toneelclub van het toneelstuk Drie Koningen van G. Bomans en een kerstspel terwijl het broeders koor 
enige nummers ten beste gaf. 

                                    


