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Uit archief Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze 
(Dhr C. Boersma) 

GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING "WOLFHEZE" IN 

SEPTEMBER EN OKTOBER li44 

Zondag 3 Sept. 

1. 

Engelsche berichten melden dat de Engelschen in België (Doornik) zijn. 
~s Middags: Een groote formatie Eng. bornmenwerpe:s passeer~ en werpt 
tijdbommen neer op het vliegveld te Deelen. Heftige explosies gedurende 
den geheelen avond en een gedeelte van den nacht. 

Maandag 4 Sept. 

Berichten over de bevrijding van Brussel. Er wordt verteld dat de 
bekende N,S,B,-er, van Calcar Veenstra, wonende Wolfhezerweg, naar de 
Eng. radio heeft geluisterd en zich in dezen zin uitte tegen een 
buurdame, dat hij de kogel zou krijgen als de Engelschen hem in handen 
kregen, daar hij Gestapo-agent was. Hij wilde uitwijken naar Winters
wijk en daarna zoo nodig naar Duitschland. 's Avonds te 6 uur, toen 
hij uit het huis van Dr. Heidema kwam werd hij neergeslagen en per 
auto naar een bepaalde plaats gebracht. De Oosterbeeksche politie, 
hiervan in kennis gesteld (van zijn verdwijning), onderzocht de zaak, 
kon geen spoor vinden en nam aan dat de Heer v. Calcar Veenstra naar 
Duitschland was uitgeweken. Later (in de oorlogsdagen) is mij geb l eken 
dat hij door een aantal personen zou zijn ontvoerd, naar een kelde1: 
is gebracht en vandaar een paar dagen later s'nachts vervoerd is naar 
een huisje op de hei, gelegen tusschen Wolfheze en Heelsum, waar hij 
goed verzorgd is geworden. In de loop van deze week werd verder niet 
veel over deze kwestie vernomen, alleen dat een aantal jongelui nogal 
veel praatten over dit bravoure stukje. De bedoeling was geweest om 
dezen man aan de Engelschen uit te leveren, die, vlg. de berichten 
snel naderden. Verder gebeurden er deze week in Wolfheze geen bijzon
derheden. 

Zaterdagavond 9 Sept. was er in de kliniek "Neder-Veluwe" groot feest 

bij de "Deutsche Madel", die daar gehuisvest waren om op het vlieg
veld Deelen te werken. Het was een afscheidsavond met veel zang en 
muziek. Op ~ondag 10 Sept. vertrok het grootste deel van hen, doch 
bleken zij vervangen te worden door Duitsche soldaten. De volgende 
dagen werden op de Hoofdlaan der Stichting een aantal stukken geschut 
neergezet, in totaal 39 stuks. het was meest nieuw geschut dat blijk
baar rechtstreeks uit de fabrieken kwam. 
Tevens kwamen steeds meer soldaten op Wolfheze, zij werden ingekwar
tierd in het Tehuis voor Blinden, de Chr. school en bij burgers. Het 
wa ren meerendeels soldaten die in Frankrijk (Normandië) gevochten 
hadden en met achterlating van hun materiaal hier hergegroepeerd 
werden. Een aantal van hen had zelfs geen geweer meer bij zich. In de 
loop van de week kwamen er ook paarden op de Stichting en werden daar 
s'nachts een aantal kanonnen (10 à 12 stuks) mee weggevoerd, terwijl 
ook geleidelijk een gedeelte der soldaten weer vertrokken. 
Aan het einde der week (Vrijdag 15 Sept.) werd er echter op de Stich
ting (tusschen de pav. Vrederust, Eikenhorst en Zonnelust) munitie 
in het bosch opgestapeld. 
Inmiddels was zich in deze week de "Sicherheitsdienst" uit Arnhem 
gaan roeren. Maandagavond 11 Sept. omstreeks 10 uur 's avonds werden 
J. Ottes (kantoorhouder posterijen) en H. Esmeyer opgepakt en naar 
Arnhem vervoerd. Dinsdagmiddag 12 Sept. te 11 u.30 kwam de S.D. weer 
op Wolfheze voor arrestatie van M. Bech die, doordat hij niet thuis 
was, juist den dans ontsprong, verder van Br. J. Olde (verpleger) 
die ontsnapte uit zijn huis en een paar kogels nagezonden kreeg en 
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Pennings (hulpbesteller posterijen) die gepakt werd. Tevens werd 
later het noofd der Chr. school (Wieringa) en nog een persoon 
(Hendrika) opgepakt. Deze laatsten hadden zoons in huis die onderge
doken waren. 
Op het Hoofgebouw der Stichting kwam de S.D. daarna en vroeg den 
Directeur te spreken. Dr. Mulder was inmiddels van de Stichting 
verdwenen en ondergedoken (naar later gebleken is Ede). Evenzoo ver
liet Dr. van der Drift de Stichting op Woensdag. 

Woensdag 13 Sept. 

Weer bezoek van de S.D. aan Wolfheze. Het merkwaardige is dat deze 
heeren herhaaldelijk eerst bij Dr. Heidema afstapten voor zij naar de 
Stichting kwamen. Woensdagavond belden zij bij Dr. Haverkate (wnd. 
Gen. directeur) aan huis om hem te spreken. Deze was juist weg en 
sliep ook niet meer thuis doch in een der paviljoenen, evenals 
ondergeteekende. 
Door mevrouw Haverkate te woord gestaan, vertelde de S.D. dat het niet 
ging om de doktoren en zij deze geen kwaad wilden doen, hen alleen 
maar wilden spreken om enkele informaties in te winnen. Zij wilden er 
hun hand op geven dat den doktoren niets gebeuren zou. 

Donderdag 14 Sept. 

Dr. Haverkate bespreekt met mij de situatie en merkt op dat als wij 
ons voor de S.D. verborgen houden dit de indruk zal geven dat wij 
aan de ontvoering mede schuldig zijn. Ik merk op dat ik voor de 
Hollandsche politie gerust voor den dag zou komen, doch dat we tegen
over de S.D., zooals de ervaring geleerd heeft, volkomen rechteloos 
stonden en het dus niet zonder gevaar was. 
S'middags te ongeveer 2 uur kreeg ik bericht in het paviljoen waar ik 
mij bevond, dat de S.D. er weer was. Zij belden aan mijn huis aan en 
vroegen mij te spreken. Mijn vrouw gaf op dat ik in pav. "Sonneheerdt" 
kon zijn, als ik daar niet was in pav. "Beukenoord" of "Zonnelust". 
Zij gaf mij dit bericht direct door naar pav. "Beukenoord'', waar ik 
op mijn werkkamer was, en raadde mij aan weg te gaan uit Wolfheze. 
De S;D; reed, met overslaan van pav. "Sonneheerdt" rechtstreeks naar 
"Beukenoord" (wist dus blijkbaar dat ik daar mijn werkkamer had). 
Ik ging inmiddels achter het bosch in en ging l½ uur later in een 
ander pav. informeeren hoe de zaken stonden. Toen ik mijn vrouw 
opbelde was deze zeer zenuwachtig en zei me dat ik oogenblikkelijk 
weg moest van de Stichting daar ."Zij" gingen doodschieten. Ik be
loofde haar te zullen vertrekken en wachtte bij het lijkenhuisje af 
tot er een verbindingsman (Van der Wielen) kwam om mij een fiets te 
brengen. Daarna vertrok ik naar collega Jongsma te Oosterbeek. 

Vrijdag 15 Sept . ging ik in Oosterbeek bij coll. van Maanen en liet 
hem opbellen naar den commissaris v. politie of ik even met hem kon 
komenspreken zonder gevaar opgepakt te worden. Deze verzekerde dat dit 
gerust kon gebeuren en ik bezocht hem. Hij deelde mij mede dat er een 
arrestatiebevel was uitgevaardigd tegen 5 personen, nl Br. J. Olde, 
M. Bech, Oortgijs (kapper), S. Klaver (wiens auto gebruikt was en nog 
een persoon . Verder vernam ik dat de vorige avond om 8 uur de 3 per
sonen, die reeds gevangen waren genomen, zouden worden gefusilleerd 
in de kliniek "Neder-Veluwe" waarheen zij uit Arnhem heengebracht 
waren, indien de ontvoerde persoon niet vóór dien tijd was gevonden. 
Door aandringen van personen uit het dorp werd dit een paar uur uitge
steld. In de loop van den avond kwam er echter een telefoon binnen 
waarin gemeld werd dat de ontvoerde Gestapo agent zich bevond in een 
huisje op de hei en de sleutel te vinden was bij een buitenstaande 
pomp. Een agent van politie ging er heen en vond even vóór 10 uur 
den bewusten persoon, die hij bevrijdde en naar huis bracht. Het 
fusilleeren ging toen niet door. In den loop van den morgen kwam ook 
mijn verbindingsman uit Wolfheze en vertelde mij ook dit verhaal en 
tevens dat Dr. Haverkate gevangen genomen was geworden, doch ~s nachts 
om 12 uur was vrijgelaten . . Daar men echter vreesde voor verdere repre
sailles werd mij geadviseerd persé niet naar Wolfheze te gaan en 



bleef ik dien dag in Oosterbeek. 
De ontvoerde Gestapo-agent had blijkbaar ook verteld dat hij iri ziJn 
gevangenschap goed behandeld was geworden. De heeren Wieringa en 
Hendriks werden vrijgelaten onder beding dat de ondergedoken jongens 
zich vóor 1 Oct. moesten melden anders werd hun inboedel verbeurd 
verklaard. 

3. 

Zaterdag 16 Sept.vernam ik . van mijn verbindingsman dat Dr. Haverkate 
den vorigen dag ook de Stichting verlaten had. Ik vond dat dit toch 
niet zoo kon, dat de Stichting zonder dokter was en dat ik, als er wat 
gebeurde met bombardementen e.d., als Hoofd der L.B.D. niet verant
woord was, niet aanwezig te zijn. 
Ik besloot dus met Van der Wielen naar Wolfheze terug te keeren, hoewel 
mijn vrouw de uitdrukkelijke boodschap had meegegeven dat ik nog niet 
op de Stichting mocht komen, daar de toestand nog te gevaarlijk was. 
Ik ging echter toch mee en instrueerde v.d. Wielen aan mijn vrouw 
niets te zeggen en dat ik mijn verblijf in W. voorloopig geheim zou 
trachten te houden. Na aankomst verzocht ik ook het personeel van 
pav. "beukenoord" niet over mij te spreken en besprak daarna met de 
concierge op het Hoofdgebouw dat zij mij zou waarschuwen als er iets 
voor de Stichting was of men mij in een pav. noodig had. Ik bezocht 
enkele zieken en kreeg toen bericht dat er een telefoon was van den 
Commissaris van Politie voor Dr. Mulder of mij. Ik besloot daarop hem 
in Oosterbeek te gaan opzoeken. Hij deelde mij mede dat hij dacht dat 
het gevaar voor de Stichting geweken was en dat het het beste zou zijn 
dat ik aan het werk ging, daar alsDuitsche instanties zouden vernemen 
dat er geen dokter aanwezig was, zij misschi_en andere maatregelen 
zouden nemen. Met inachtneming van de noodige voorzichtigheid zou ik 
wel in W. kunnen zijn. Tevens verzocht hij mij om het personeel te 
instrueeren geen dingen te doen die de aandacht weer op de Stichting 
zouden vestigen. Hij had nl. weer dreigbrieven binnen gekregen door 
leden van het personeel gestuurd aan N.S.B.-ers in Wolfheze en verlang
de dat dit nu uit moest zijn. Ik beloofde hem in dit opzicht al mijn 
best te zullen doen. Daarna begaf ik mij naar den Heer Beelaerts van 
Blokland (Voorzitter van het Bestuur) en besprak met hem de geheele 
situatie. Hij droeg mij op als wnd. Directeur op te treden. In Wolfheze 
teruggekeerd ben ik toen verschillende pav. langs gegaan en heb v.n.l. 
het mannelijk personeel verboden om dergelijke gevaarlijke acties te 
voeren en tevens dat zij niet op het dorp langs den weg mochten loopen 
als zij daar niets te maken hadden, daar alle mannen die op straat 
slenterden werden opgepakt en weggevoerd. Toen ik s'avonds om 8 uur 
pav. "Eikenhorst" binnenging ontmoette ik toevallig mijn vrouw, die 
aanvakelijk zeer kwaad was dat ik toch in W. was teruggekomen. Ik 
stelde haar wat gerust, maakte mijn rondgang af en kon dien nacht 
rustig slapen zonder dat er iets bijzonders gebeurde. 

Zondag 17 Sept. 

Het was een heldere stralende dag toen ik opstond. Daar ook de geeste
lijke verzorger Ds Bech gemeend had te moeten onderduiken, was er geen 
kerkdienst op de Stichting. Afgezien van Dr. Heidema van de Bloemen
daalsche afd. was ik dus alleen op de Stichting aanwezig voor de 
leiding, daar ook Dr. Deenink was verdwenen. 
Ik bezocht een aantal paviljoenen en patiënten die dit noodig hadden. 
Tegen half 12 kwam ik in pav. "Zonnelust" en stond even met de hoofd
zuster Oosterink op de stoep te kijken naar een aantal Eng. vlieg
tuigen die overvlogen. Daarna liep ik het pav. binnen toen om 11 u.40 
plotseling geweldige explosies weerklonken, de ruiten in het pav. stuk 
sprongen en alles bedekt werd met een dikke laag stof en gruis. In de 
keuk~rn 1 van het pav. lag ik tusschen patiënten en personeel op den 
grond. Toen na een paar minuten de explosies ophielden liepen we de 
dagzaal op, waar gelukkig slechts een patient (kleermans) gewond bleek 
te zijn aan den arm. De patiënten werden zoo snel mogelijk door den 
tuin naar achter in het bosch geëvacueerd. Daar ik aan de voorzijde 
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van het pav. niet weg kon wegens omgevallen boomen en branden ging 
ik met een omweg tusschen pav. "Beukenoord" en "Dennenoord" door 
naar het Hoofdgebouw. 
Onderweg passeerde ik een paar broeders van "bloemendaal" die ver
telden dat Dr. Heidema in het bosch was getroffen en een fractuur 
van het linkeronderbeen had. Ik beval hem naar het Hoofdgebouw te 
transporteeren, waar ik hem later een noodverband aanlegde. Op het 
hoofdgebouw gekomen bleek dit gelukkig weinig beschadigd te zijn, 
slechts een paar ruiten stuk (dakramen, bestuurskamer, directeurs 
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en dokterskamers). Daar de electriciteit was uitgeschakeld werkte de 
sirene niet en kon er dus geen sprake van zijn de L.B.D. op te roepen. 
Gelukkig vernam ik al spoedig dat mijn vrouw en kinderen goed waren. 
Zij waren met het dienstmeisje thuis in de kelder gaan zitten en 
kwamen al spoedig naar het Hoofdgebouw toe. Ik nam mijn Eerste Hulp 
koffer en ging de Stichting op om polshoogte te nemen en gewonden te 
helpen. Onderweg kwam ik sommigen tegen en verbond hen voorloopig, 
spoot verder bij een aantal van hen morphine in. Voor zoover was op 
te maken had de Hoofdlaan en de mannenafdeeling het meest geleden. 
Op de Hoofdlaan bleken de huizen van Dr. van der Drift en Dr. 
Haverkate voltreffers te hebben gehad en in elkaar te liggen. Mijn huis 
had een gat in de voormuur doch het bovenste deel bleek, afgezien van 
de ruiten, vrijwel onbeschadigd. Het huis van den Geestelijk verzorger 
had weinig schade, ook van den Geneesheer-directeur, hier was echter 
door een ruit een scherf binnengedrongen die zijn moeder trof aan het 
been, waaraa~ zij later overleed. 
Pav. "Eikenhorst" was vrij zwaar getroffen en de patiänten moesten 
worden geävacueerd. Deze zijn onder leiding van den huisvader naar de 
boerderij van Jurri ten Westen van de Stichting vertrokken en zijn 
den volgenden dag doorgegaan naar een school te Heelsum, vandaar later 
naar een school in Bennekom. Hierbij waren ook enkele patiänten uit 
"Vrederust" en "Boschzicht" en 4 vr. patienten met een zuster (totaal 
+ 60). Pav. "Vrederust" was ook zwaar gehavend, hier waren verschil
lende patienten dood, evenzoo Zr. Talsma (hoofdwond) terwijl de hoofd
zuster Zweers een versplinterd rechteronderbeen had en wnd. hoofd
zuster Postema een gecompliceerde fractuur van het R.bovenbeen. De 
patienten uit dit pav. werden s'middags overgebracht naar de kerk, die 
vrijwel onbeschadigd was. 
Van pav. "Zonnelust" waren, zooals bekend de ruiten stuk, doch dit pav. 
was niet bewoonbaar. In pav. "Boschzicht" waren ook de ruiten stuk, 
doch was ook nog bewoonbaar, het nieuwe gedeelte was weinig beschadigd. 
Hier was echter de huisvader Plas gedood, terwijl ook Br. Kooy dood ~ 
was. Verder waren hier nog een aantal gewonde patienten. In het centrum 
van de Stichting bij de watertoren was de schade zeer groot. Van de 
keuken waren alle ruiten stuk en de meeste pannen van het dak, ik 
vond daar de hulpknecht Henk Droog met beide onderbeenen versplinterd 
en hielp hem voorloopig. Het huis van den machinist brandde, evenzoo 
de machinekamer,van de smederij en garage was het dak af. Evenzoo 
brandde de linnenkamer. Pav. "Beukenoord" (kliniek vrouwen) had een 
voltreffer gekregen juist op de verbindingsgang tusschen het pav. en 
de zusterkamers, er waren een 5-tal patienten dood en enkele gewonden. 
Het Vereenigingsgebouw had de ruiten stuk en vele pannen er af. Daar 
was de huisvader Bareman (Bloemendaal) getroffen in de borst en had 
tevens een gecompliceerde fractuur van de R. onderarm. verder waren 
2 à 3 personen gedood. In pav. "Avondrust" waren ook de ruiten stuk 
en vele pannen eraf, geen getroffenen onder personeel en patienten. 
Pav. "Dennenoord" had de ruiten stuk en de buitenmuren gehavend, doch 
bleef nog bewoonbaar. Evenzoo pav. "Parkzicht" ruiten stuk, doch geen 
ongevallen. De overige pav. waren onbeschadigd. Uit de sterk gehavende 
paviljoenen werden dé patienten geevacueerd en achter het bosch inge
stuurd in de richting van de vloeiweide. Na de gedeeltelijke inspectie 
(met onderweg zooveel mogelijk hulp verleend te hebben) ging ik terug 
naar het Hoofdgebouw. Gelukkig arriveerden daar inmiddels Dr.Oorthuys 
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uit Oosterbeek en Dr. de Groot, vrouwenarts uit den Haag, die 
tijdelijk bij Wolheze woonde. Ik ging met hen naar de instrumenten
kast van de L.B.D. (door wijlen Dr de W rustend chirurg aange
kocht) in ''rustoord" en gaf deze instrumenten over. Er werden een 
3-tal zusters gerequireerd (van der Hulst, Cnossen en Reinders) die 
aan het werk gingen te steriliseeren en onderwijl werd de operatie
kamer in gereedheid gebracht voor de behandeling. Inmiddels arriveer
den ook Dr. Jongsma uit Oosterbeek met den vrouwenarts Or.Schoenmaker 
uit Arnhem, die toevallig in Oosterbeek ondergedoken was en kon er op 
de oogspiegelkamer een 2e operatiekamer ingericht worden, waar de 
lichtere verwondingen werden behandeld. Na een uur van hard werken 
konden de operaties een aanvang nemen. Intusschen arriveerden ook nog 
Dr. Teer uit Doorwerth en tenslotte mevr. Dr. van den Burg uit Heteren, 
zoodat snel gewerkt kon worden. In de loop van den middag werd ook nog 
getelefoneerd naar Arnhem om de Roode Kruis colonne, doch deze kon 
niet meer in Wolfheze komen. Ongeveer te 13 uur kwam Dr. Deenink terug 
op de Stichting, zoodat ik aan hem de Bloemendaalsche afdeeling kon 
overlaten. In de loop van de Zondag werd tot s'avonds ongeveer 11 uur 
aan een stuk geopereerd, s'avonds bij het licht van kaarsen. Er werden 
Zondags en s/Maandags een 60 tal gewonden geholpen en de volgende 
dagen nog enkelen, het aantal gewonden bleek een 75 à 80 te bedragen. 
Zondagsmiddags te ruim 2 uur waren er boven Wolfheze weer een groot 
aantal vliegtuigen in de lucht, waarachter men glijvliegtuigen kon 
waarnemen, die naar beneden kwamen. Nadat ik op het Hoofdgebouw voor 
de operatiekamers zooveel mogelijk alle benoodigdheden had verschaft 
uit de apotheek enz. ging ik de Stichting weer op om de patienten en 
personeel te bezoeken die achter in het bosch waren. Deze waren vrij 
rustig bij elkaar gezeten in de buurt van de vloeiweide. Het opmerke
lijke was dat er onder de pàtienten geen paniek was ontstaan, zelfs 
onrustige elementen hielden zich vrij rustig. In het algemeen is dit 
de volgende oorlogsdagen ook het geval geweest, er zijn slechts enkele 
patienten geweest wier toestand sterker verward is geworden, tot vele 
patienten scheen de realiteit doorgedrongen te zijn met als gevolg dat 
ze zich vrij kalm gedroegen. 
Terwijl ik daar was waren ten Westen van de Stichting een groot aantal 
glijvliegtuigen geland op de hei en aardappelveld en reden de auto's 
en motoren der Engelschen langs het terrein der Stichting. Toen ik 
die kant uitliep stond dele radiowagen reeds op het terrein der 
Stichting te seinen. (Later vernam ik uit de couranten dat men meende 
dat de eerste landingen bij Arnhem geweest waren en vandaar de strijd 
zich de strijd naar Wolfheze verplaatste, dit is echter onjuist, daar 
vanuit Wolfheze de troepen opgerukt zijn naar Oosterbeek en Arnhem). 
Engelsche soldaten waren zich aan het ingraven, rondom hen lagen 
handgranaten (eivorm), zij vroegen ons inlichtingen waar de Duitschers 
waren, deelden sigaretten uit. We deelden hen mede dat de Duitschers 
v.n.l. zich bevonden in de kliniek N-V. en bij het dorp. Ik ging toen 
weer naar de paviljoenen en passeerde onderweg een enkele Duitsche 
soldaat die in het bosch in stelling lag. 
In pav. "Woudeinde" aangekomen liet ik een zaa~ in orde maken voor het 
opnemen der behandelde gewonden en werd geroepen bij een gewonde 
Duitsche soldaat, die in de badkamer een verband kreeg. Toen ik buiten 
kwam ontmoette ik 3 Engelsche soldaten die mij even fouilleerden en 
aan wien ik meldde dat er in het pav. een Duitsch soldaat was, die 
daarop werd gevangen genomen. In het Hoofdgebouw gekomen waren de 
transportploegen van broeders druk bezig met het aandragen van gewonden, 
die in het cursuslokaal, en verder beneden en tenslotte op de boven
gang werden gelegd. Het opereeren was in vollen gang, naargelang van 
den erst van den toestand werden de gewonden naar de operatiekamers 
gebracht. Toen ontvoing ik weer een boodschap om bij een paar Engelsche 
gewonden te komen, die met de landing een ongeval hadden gekregen. 
Toen ik bij de verongelukten glider aankwam bleken zij echter reeds 
geholpen te zijn. Ik keerde weer terug, hielp op de operatiekamers 
even voor verband en desinfectantia enz. en ging opnieuw de Stichting 
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op voor verdere hulp en aanw1Jzigingen. Onderweg kreeg ik de 
boodschap dat een Engelsche kolonel mij wenschte te spreken. Ik 
zocht hem op: hij was vergezeld door een paar Hollanders, die als 
tolk konden fungeeren (voorzien van een groene Baskische muts, de 
Engelschen droegen een bruinroode muts). De kolonel vroeg mij of ik 
hem in contact kon brengen met leden van de ondergrondsche beweging. 
Ik beloofde mijn best te zullen doen, ging er op uit, doch kon geen 
personen vinden die nadere gegevens konden verstrekken. (Later bleek 
mij echter dat door de ondergrondsche beweging al spoedig contact was 
opgevat met de Engelschen). Ik zocht den Engelschen kolonel weer op 
en berichtte hem dat het mij onmogelijk was de gewenschte personen 
te vinden, daar door het bombardement alles uit elkaar was geslagen. 
Inmiddels hadden de gevechten voortgang, er werd steeds geschoten op 
de Stichting en bij het dorp, na een paar uur waren de Duitschers in 
hoofdzaak uit Wolfheze verdreven. Zoo verliep de middag en viel de 
avond. De patienten werden nu weer ondergebracht in de verschillende 
paviljoenen die goed gebleven waren. Tegen de schemering had ik 
eindelij~ even geleg~nheid om mijn huis te gaan bezoeken. Het bleek 
dat er een gat in de voormuur was, in de salon lag alles onderstboven, 
ook mijn studeerkamer was nogal · gehavend. Alle ruiten aan de voorzijde 
waren stuk. Aan de achterkant had het huis weinig geleden, de slaap
kamers van de kinderen boven waren geheel intact, op de zolders was 
heelemaal geen schade aangericht enstond alles op zijn plaats. Ik 
zocht naar een koffer in de kelder, die mijn vrouw met kleeren had 
weggezet, doch deze bleek reeds gestolen. Ook mijn geldkistje met 
papieren kon ik niet terugvinden. 
Na nogmaals de Stichting overgegaan te zijn en mij vergewist te hebben 
dat de patienten in de pav. waren verrichtte ik nog allerlei dingen 
op het Hoofdgebouw, waar de operaties doorgingen. S'avonds tegen half 
11 zagen we achter de Stichting een heftige brand, toen ik mij ging 
vergewissen bleek een gedeelte van de kolenschuur in brand te staan. 
Daar het gelukkig windstil was, was er geen gevaar voor het omgevende 
bosch en daar de waterleiding ook was uitgeschakeld, kon er geen sprake 
zijn van blusschen. Hoe de brand daarin ontstaan is, is onbekend, 
misschien door vonken van de linnenkamer, wellicht echter door het 
schieten dat nog steeds plaats vond. Het vuur was eenigen tijd vooral 
gericht op pav. "Dennenoord" en de Engelschen hadden tegen het personeel 
gezegd het pav. te vreltaten. Daar mij hiervan geen boodschap werd ge
zonden, kon ik niet meer zorgen dat zij onderdak kwamen, en brachten 
deze menschen .den nacht in het bosch door en hoorde ik hiervan pas de 
volgenden d~g. S'nachts om 2 uur ging ik naar bed om te trachten nog 
even te rusten. Ik sliep dien nacht echter niet, geregeld werd er ook 
geschoten. 

Maandag 18 Sept. 

Om half 6 stond ik weer op en bgon den arbeid weer. 
Al vroeg begon men te opereeren en belde ik weer op naar Arnhem 
om de chirurgische ploeg van het Roode Kruis, doch weer kregen we 
bericht dat deze onmogelijk kon komen, daar zij opgesloten zat in het 
St. Elisabethsgasthuis te Arnhem, waar reeds hevig gevochten werd. 
Toen pav. "Woudeinde" vol was met behandelde gewonden werden deze 
verder afgevoerd naar pav. "Rustoord" terwijl tenslotte ook nog een 
zaal in pav. "Laanzicht" in gebruik genomen moest worden. Inmiddels 
was ontdekt dat in het keukengebouw van de kliniek N-V. een vrij 
groote hoeveelheid levensmiddelen waren achtergebleven, o.a. een 
stapel brooden, vrij veel kunsthoning, blikjes vleesch, jam, een 
groote klomp boter enz. 
Ook de fornuizen die daar waren bleken intact en ik liet den kok 
(Frederik) halen en besprak de mogelijkheid met hem om daarop voor 
de patienten warm eten te koken. Aan een Engelsch officier verzocht ik 
het eten weg te mogen halen, hetgeen werd toegestaan waarna het werd 
overgebracht naar ons magazijn. Met het brood zijn we tot Donderdag 
toe gekomen, op welken datum eindelijk weer brood uit Heelsum gebracht 
werd. S'ochtends ging ik met mijn vrouw ook nog even naar mijn huis en 
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vond toen gelukkig nog het kistje met papieren. Het bleek dat de 
Engelschen intusschen vele dingen gestolen hadden (barometer, zilver, 

schrijfmachine, enz., enz.) tevens mijn wijn hadden opgedronken en 
de meeste etenswaren hadden verorberd of weggesleept. Mijn vrouw 
ging naar den Engelschen officier die in de buurt was en zei hem 
hevig ontstemd dat zij dit niet verwacht en niet gedacht dat Eng. 
soldaten de burgers beroofden, dat zij zich zooiets wel van Duitsche 
soldaten had voorgesteld maar niet van hen. Zij boden hun excuus aan, 
verzochten alstublieft niet boos op hen te zijn en hen de hand te 
willen reiken, zij zouden zorgen dat zooveel mogelijk alles terugkwam 
en zeiden gemeend te hebben dat het huis het kwartier was geweest van 
een Duitsch officier en het hen daarom vrij stond het weg te nemen. 
De Eng. officier beloofde, dat, zoolang zij daar waeren, dit niet meer 
zou gebeuren. Na korten tijd werden de meeste voorwerpen teruggebracht. 
Zooveel mogelijk werd alles in de kasten gedaan en deze afgesloten, 
daar ik verder geen gelegenheid en tijd had verder iets aan mijn zaken 
te doen. 
Onderweg naar de kliniek, waar aan de achterzijde een 3-tal doode 
Duitsche soldaten lagen verzocht een Engelschman mij met zijn bajonet 
een vinger af te zetten, waaraan een gouden ring zat. Ik weigerde dit 
echter te doen en liep door. Intusschen waren een paar ploegen van 
verplegers en jongens uit het dorp gevormd, die begonnen met lijken
berging. Ik beval dat deze alle op het kerkhof gebracht moeten worden 
en daar op een rij onder de boomen gelegd. Zij zouden dan worden ge
indentificeerd, voorzien van de namen en op lijsten geschreven om dan 
hen zoo mogelijk tegelijk te begraven. Een overzicht over het aantal 
dooden was nog niet te krijgen. Ondertusschen was ook nagegaan hoe 
het met de kookketels was in onze centrale keuken. 2 potten bleken 
stuk te zijn, de andere onbruikbaar, zoodat personeel aan het werk werd 
gezet om de keuken op te ruimen en haar den volgenden dag in gebruik te 
nemen. 
Dezen Maandag moesten we alleen op brood leven. S'middags kwam Dr. 
van der Drift op de Stichting aan, hij was in de Betuwe (Zetten) 
ondergedoken geweest en thans de Rijn overgekomen, dwars door het 
front heen en arriveerde gelukkig ongedeerd. Om+ 4 uur waren weer 
een zeer groot aantal vliegtuigen in de lucht met glijders. Er werd 
veel geschoten, de glijders landden v.n.l. op de hei in de buurt van 
het Tehuis voor Blinden, de 2e landing, die grooter leek te zijn dan 
de eerste. Het gevecht had zich thans eenigszins van Wlfheze verwij
derd, in Oosterbeek en Arnhem sèheen echter fel gevochten te worden. 
Van Dr. Mulder werd niets vernomen, ook zijn dochter die nog op de 
Stichting was, wist niet waar hij zich bevond. Mevr. van den Burg was 
inmiddels weer naar huis vertrokken, de andere doktoren bleven hun 
hulp verleenen. 
S'avonds was er een heftig~ vuurgloed ten Zuiden van de Stichting. 
Toen ik in het donker op de watertoren klom bleek er in de Betuwe 
(of Nijmegen) een heftige brand te woeden, het leek wel een paar K.M. 
lang. Ondertusschen overleden in de loop van Maandag nog een aantal 
zwaar gewonden en werden naar het kerkhof gebracht. Tegen middernacht 
gingen we doodmoe te bed en sliepen daarna enkele uren, het was s'nachts 
op de Stichting tamelijk rustig. 

Dinsdag 19 Sept. 

S'ochtends verbinding gezocht met het ziekenhuis te Wageningen om onze 
gewonden te kunnen afvoeren. Dit bleek echter niet mogelijk, daar ook 
Wageningen op Zondag gebombardeerd was en vele gewonden had en er geen 
mogelijkheid van vervoer was. Later op den dag raakt ook de buitentele
foon gedeeltelijk uitgeschakeld en konden we met een aantal plaatsen 
geen verbinding meer krijgen. S'ochtends hebben we een samenspreking met 
elkaar. Dr. van der Drift zal met Dr. Schoenmaker de gewonden verzorgen, 
Dr. Deenik heeft de leiding voor de afd. Bloemendaal, ik persoonlijk 
voor de verdere Stichting. Dr. de Groot is niet meer gearriveerd, deze 
kon niet uit zijn huis we~, daar dit midden in het front bleek te 
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liggen. Dr. Jongsma vertrok naar Oosterbeek, ook Dr. Oorthuis kon 
blijkbaar niet meer doorkomen. Daar de waterleiding uitgeschakeld 
was, moesten alle pav. zelf hun water ophalen uit een pomp bij de 
Chr. school, aangevuld door een speciale waterploeg van Bloemendaalsche 
broeders, die in de eerste plaats voor de cëntrale keuken moeten 
zorgen. Deze werd dien dag weer in werking gesteld en er zou erwten
soep gekookt worden. De W.C. 1 s die versopt dreigden te raken moesten 
worden doorgespoeld met het afvalwater. 
Besloten werd ook de keuken weer te bedekken met pannen en daartoe 
een ploeg aan het werk gezet. Deze arbeid werd echter steeds onder
broken door vliegtuigen die over de Stichting cirkelden, zoodat men 
niet langer op het dak durfde blijven. 
De lijkenberging ging verder door met 2 à 3 ploegen en er werd besloten 
om zo mogelijk Donderdagmiddag de begrafenis te houden, de dooden in 
2 massagraven te leggen (één voor patienten, één voor burgers en 
personeel). Er zijn slechts 3 kisten beschikbaar, deze worden bestemd 
voor de moeder van Dr. Mulder, die ' inmiddels is overleden, de echtge
notte van den huismeester van Aken en den huisvader Plas. Zoo mogelijk 
zullen 2 predikanten (Ds. Smeenk uit Renkum en Ds. Broekema uit 
Heelsum) verzocht worden de lijkdienst te houden. 
De Heer van Aken maakt later groote bezwaren dat de lijken op het 
kerkhof worden gelegd, hij beschuldigd ondergeteekende van gebrek 
aan piëteit, dat de lijken nat kunnen regenen en wenscht daarom dat ziJ 
verder ondergebracht worden in pav. 11 Beukenoord 11

• Gezien de omstandig
heden en de sterke ontbinding der lijken verzet ik mij daartegen, doch 
geef ten slotte toe ter wille van den Heer van Aken wiens vrouw onder 
de slachtoffers is. Toen bleek dat het bergen der lijken steeds stag
neerde vanwege het schieten en door de vliegtuigen, moest echter hier
van weer wordèn afgeweken en werden de lijken verder op het kerkhof 
gelegd. Intusschen werd de dagzaal van pav. 11 Beukenoord 11 schoon ge
maakt en daar ruim twintig lijken ondergebracht. Na een paar dagen 
kropen er duizenden maden over den _ grorid en moesten een aantal liters 
lysoform gebruikt worden om het pav. te ontsmetten toen de lijken 
eindelijk naar het graf vervoerd waren. Ook de indentificatie bracht 
groote bezwaren. Steeds als men daarmee bezig was, moest dit worden 
afgebroken door het schieten en door het mitrailleeren van vliegtuigen 
uit de lucht. Zelfs werden een keer splinters van een der lijkkisten 
afgeschoten. Het is in het verloop der volgende dag na herhaalde aan
sporing ten slotte toch gelukt om alle lijken te indentificeren, te 
voorzien van een label met naam .en lijsten daarvan op te maken, zoo
dat niemand ongeindentificeerd in het graf kwam. Terwijl zooveel moge
lijk getracht werd het leven weer wat ordelijk te doen verloopen, was 
er s'middags weer heftig schieten boven de Stichting. Er bleek een 
3e landing plaats te vinden, s'middags + 3 uur. Deze landing van de 
z.g. Poolsche brigade was kleiner als dë vorige, doch werd sterk ge
hinderd door Duitsche jagers (men sprak van 30 Messerschmits). De 
landing had weer plaats om Wolfheze doch we zagen daarvan verder weinig. 
Ik liep juist met Dr. van der Drift even op het dorp om daar de ver
woesting voor het eerst in ogenschouw te nemen. 
In den loop van den dag hadden we op het Hoofdgebouw ook een 8-tal 
Engelsche gewonden binnengekregen, onder geleide van een (reverend) 
geestelijke en een paar Roede Kruis soldaten (Polen). Zij werden be
handeld, de meeste verwondingen bleken niet ernstig te zijn, een 2-tal 
was zwaarder gewond. Zij herstelden allen. De geestelijke was een 
sympathieke man, die vertelde ook reeds in Afrika geweest te zijn. Ook 
onder de gewonden waren er die in Afrika waren geweest. Zij verzeker
den ons dat wij a.s. Donderdag vrij zouden zijn, want v.l.g. de plannen 
zou dan het contact met het 2e Eng.leger uit het zuiden gelegd worden. 
Op de Duitsche kampweg was verder een Eng. ambulance gevestigd. 
Omstreeks 5 uur was het eten in de keuken klaar en kon rondgedeeld 
worden, hetgeen zeer aangenaam was, daar we flink honger hadden. 
S'avonds werd er in gezelschap van den geestelijke nog tot laat gepraat. 
Er werd veel geschoten en toen we na 12 uur gingen rusten, bleef dit 
voortduren. Aanhoudend mitrailleervuur en van Tornmy-guns. 



Het bleek dat de Duitschers waren komen opzetten en er is dien 
nacht in Wolfheze hevig gevochten. Vlg. de verhalen zaten in het 
eene huis Engelschen en het ander Duitschers, soms vochten ze in 
hetzelfde huis. Dien nacht zijn vele huizen door het schieten erg 
beschadigd, zooals het huis van den Gen-directeur en van den 
geestelijk verzorger. Ook paviljoenen achter op de Stichting kregen 
bezoek van de Duitschers, die dreigden te schieten als de menschen 
zich niet verwijderden. Tegen dat het licht werd hoorden we een 
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groot lawaai, alsof een zware goederentrein arriveerde, het bleken 
zware Duitsche tanks te zijn. Wolfheze was s'ochtends weer in Duitsche 
handen. Het werd nu wat rustiger, het front verplaatste zich van 
Wolfheze weg en liep zoo ongeveer van de spoorlijn tot aan hotel 
"Wolfheze" en zoo verder naar de Utrechtsche straatweg. De Engelschen 
hadden de Veluwezoom langs den Rijn tot aan de Noordberg in Heelsum 
nog in bezit. We kregen nu meerdere malen Duitsche soldaten die gewond 
waren te helpen. Dien dag werd er in de keuken stamppot snijbonen 
klaargemaakt. De erwtensoep van den vorigen dag werd opgebruikt, doch 
bleek reeds zuur te zijn, met als gevolg dat s'avonds en den nacht 
erop vele menschen diarrhae hadden. Ook ik zelf kreeg een darm
katarrh, doch kon dit gelukkig met Tine. opii croc. spoedig coupeeren. 
S'ochtends waren er enkele verkenningsvliegtuigen, s'middags 5 uur 
kwamen een groot aantal Eng. jagers boven die zwaar mitrailleerden, 
zoodat op de Stichting veel mitrailleurkogels floten. Dit duurde 
ongeveer tot 7 uur toe. Met de voedselvoorziening ging het nu beter. 
We teerden nog op het brood dat uit de kliniek was gehaald, broeders 
en zusters wisten van boerderijen, die verlaten waren, een 35 tal 
eieren en wat melk te bemachtigen, die voor de gewonden gebruikt 
werden. De. kliniek N- V. waar de Engelschen Dinsdag gewonden hadden 
ondergebracht werd nu door de Duitschers daarvoor gebruikt (afvoer 
naar lazaret in Amerongen). In den loop van den dag kwam ook mevr. 
Haverkate, die met haar man in Renswoude zat, op de Stichting kijken, 
op zoek naar haar dochter die nog vermist was. (Deze bleek echter 
met de fam. Beek naar Heelsum te zijn gegaan). Dr. Deenik zei haar 
haar man te zeggen dat wij hem graag spoedig op de Stichting zagen 
om ons te helpen, daar er overstelpend veel werk was. Dr. Haverkate 
liet zich in deze oorlogsdagen niet op de Stichting zien. 
Tijdens de luchtraid s'middags was ik met mijn vrouw even naar mijn 
huis gegaan om wat weg te halen en op te bergen, doch al spoedig 
durfden we niet meer boven in het huis te blijven en moesten gaan 
schuilen in de kelder. 
S'avonds te+ 11 uur wenschten een 40 Duitschers ingekwartierd te 
worden in het Hoofdgebouw. We trachten dit ongedaan te maken, omdat 
we lazaret waren, doch zij kwamen na eenigen tijd toch weer terug en 
we moesten hen toelaten. Zij sliepen mannetje aan mannetje beneden 
in de gang, hielden zich rustig, drongen niet de kamers binnen en 
verdwenen den volgenden morgen reeds weer vroeg. 

Donderdag 21 Sept. 

De nacht is rustig verloopen, er is weinig geschoten. Het laatste 
brood van de Duitschers wordt uitgegeven. Er zal dien dag boonen
soep worden gegeten. De hoeveelheid vluchtelingen op de Stichting 
is nog sterk vermeerderd, doordat den vorigen dag vele burgers uit 
het dorp en omgeving op de Stichting zijn gekomen en daar in de 
kelders van de keuken en sommige pav. zijn gaan huizen. Waar dat 
mogelijk was werden een aantal doorgestuurd, doch de Wolfhezenaars 
wilden met alle geweld blijven. Zoo moest er ook voor hen voor 
voedsel gezorgd worden. Tevoren was dit geregeld door enkele personen 
van het dorp (7, waaronder een 3-tal broeders die ik voor dit werk 
verlof had gegeven, nl. Br Sluys, Jansen en Meyers). Zij zorgden dat 
het voedsel, -de melk enz. zoo goed mogelijk gedistribueerd werden 
onder de dorpsmenschen. S'morgens kregen we op het Hoofdgebouw bezoek 
van een S.S. kapitein met begeleider, voorzien van een automatisch 
geweer. Hij vroeg naar den Directeur, toen ik me voorstelde als 



10. 

"Stellvertreter" trok hij een ongeloovig gezicht. Dr. Deenik lichtte 
hem ook verder mede in. Hij beweerde dat in het Hoofdgebouw een 
Engelsch generaal moest zijn, die daar gewond zou zijn binnen ge
bracht. Toen ik verzekerde dat wij geen Engelsche generaal hadden 
zeide hij: "Wenn Sie lügen, kostet es Ihr den Kragen". Hij eischte 
dat ik hem voor zou gaan en alle kamers liet zien in het gebouw. 
Tot zelfs op zolder strekte zich zijn onderzoekingstocht uit. Toen 
hij den generaal niet vond, nam hij den geestelijke en de begeleiders 
der Eng. gewonden mede, deed zeer minachtend tegen den geestelijke 
toen deze in volledig ornaat, met gecamoufleerde helm op, verscheen. 
De Eng. gewonden liet hij achter. 
S'middags is het weer erg onrustig in de lucht, er werd veel gemitrail
leerd. Ook werden "supplies'' neergeworpen, manden met mondvoorraad, 
meest in blik waarin groenten, aardappelen, vleesch enz., ook manden 
met medicamenten. Een paar van deze manden bevestigd aan parachutes 
van verschillende kleur (groen, geel, wit) kwamen op de Stichting 
terecht, een zelfs in de tuin van pav. "Woudeinde". (De parachutes 
waarmede manschappen worden neergelaten hebben vlg. de Engelschen 
de khakikleur) Vele van deze manden kwamen echter ook in de Duitsche 
linies terecht. De manden met medicijnen werden in de apotheek ge
bracht, zoodat we allerlei dingen ter beschikking kregen. We hadden 
ten slotte 20 .. à 25 flesschen met bloedserum, waarvan in de loop van 
de volgende dagen werden gebruikt om in te spuiten bij de ernstige 
gewonden. Verder zaten er desinfectantia in, pakjes met verband, en 
ook vonden we het nieuwe geneesmiddel, nl. het penicilline. Dit was 
in kleine pakjes met tabletjes die moesten opgeslost worden in steriel 
water, waarvan een aantal flaconnetjes bij waren, na opgelost te zijn 
moest dit worden ingespoten. Vanwege de duurte (1 pakje was vgl. de 
Engelschen 120 - 140 gulden waard), mocht dit alleen worden toegepast 
bij gewonden die niet reageerden op cibazole e.d. 
In den namiddag kwam gelukkig de eerste wagen met brood uit Heelsum, 
juist toen we aan het eind waren gekomen van het Duitsche brood. 
S'ochtends was daarvoor iemand naar Heelsum gestuurd.) 
De begrafenis der slachtoffers kon echter niet doorgaan, door het vele 

· schieten. Slechts een klein gedeelte van het graf kon worden gedolven, 
het was vaak levensgevaarlijk op het open kerkhof te verkeeren. De 
van tevoren besproken dienst kon ook niet plaats hebben. Voorzoover 
mogelijk werden op de centrale keuken, het machinegebouw de daken in 
orde gemaakt, tevens wat opruimingswerkzaamheden op de Stichting ver
richt. Toen het s'avonds donker was zagen we nog een groote brand in 
het zuiden. 

Vrijdag 22 Sept. 

S'nachts is er in den omtrek weer geschoten, doch wat verder van de 
Stichting af. Ook hoorde men vaak granaatvuur fluiten. S'ochtends 
vertrekt Dr. Schoenmaker naar Arnhem. Hij heeft deze week zeer veel 
gedaan voor de gewonden en een krachtige en zeer gewaardeerde hulp 
voor ons geweest. O.a. leidde hij een partus bij een vluchtelinge 
die in pav. "Sonneheerdt" is bevallen en leende ook nog hulp aan een 
vloeiende juffrouw. We zien hem met leedwezen vertrekken, doch hij 
wilde trachten thans zijn gezin in Arnhem te bereiken. Daar het nogal 
rustig is in de lucht worden alle beschikbare krachten, veegers, 
arbeiders en mannel~ patienten gerequireerd om graven te delven, onder 
leiding van van Helden. Daar het gelukkig s'middags ook vrij rustig 
bleef konden ten slotte alle overledenen, nl 35 burgers en personeel 
en 46 patienten ter aarde worden besteld. Zij waren allen geindenti
ficeerd en voorzien van een label met naam, terwijl lijsten waren op
gemaakt en paaltjes met nummers aan het hoofdeind werden geplaatst. 
Als niet oorlogsslachtoffers werden in het massagraf gelegd mej. 
K. Meyboom-de Korver (bloemendaal) en mej. A.Dirkse-Toonen, die resp. 
op 13 en 22 Sept. waren overleden. Tevens werden bij het Tehuis voor 
Blinden nog gevonden 2 jongens, die apart begraven werden, van de 
eene weten we alleen de naam Jan Schiedam, van de andere waren bij 
visitatie absoluut geen gegevens te vinden. Alle sieradien en papieren 
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van de overledenen werden weggenomen en in aparte enveloppen gedaan 
met naam en inhoud erop en deze opgeborgen in het bureau van den 
Directeur om later aan de familieleden overgedragen te worden. 
(Helaas zijn deze enveloppen waarschijnlijk verloren gegaan toen we 
de volgende week moesten evacueeren van de Stichting). Van de burgers 
konden alleen Mevr. Mulder, mevr. van Aken en de huisvader Plas een 
kist krijgen. Van het verplegend personeel werden teraarde besteld 
de . zusters: M. Poortvliet, A, Hakkers en A. Talsma, de verplegers: 
F. Plas, A. Ko , S.H.C. Bunde en A. van der Graaf, van het verdere 
personeel D. van 't Land met echtgenoote M.F. van 't Land- de Kruif 
en de kinderen R.G. van 't Land en Gijs, de verloofde van de dochter 
Jan Begeman uit den Bosch. Verder de arbeider koster H. Versteeg, 
de hulp in de keuken H.Droog, de dochter van de verpleger de Graaf, 
de zoon van Dr. Heidema (F.R. Heidema), de moeder van verpleger Vos 
en schoonmoeder van verpleger van Doorne + een kind van dezen. Verder 
enkele andere burgers uit het dorp. Toen tenslotte dit gebeurd was, 
zijn ook verder nog een 3-tal Engelsche soldaten in aparte graven 
gelegd met hun helm op het graf. Tegen een uur of 5 s'middags arriveer
de Dr. Mulder eindelijk op de Stichting. Hij ging eerst naar zijn huis 
om polshoogte te nemen om te zien of er nog wat te redden was, zijn huis 
was nogal gehavend geworden door het vechten in den nacht van Dinsdag 
op Woensdag, terwijl ook het meeste geroofd was geworden. S'middags 
kwam er ook weer brood uit Heelsum en verliep de dag vrij rustig, afge
zien van enkele granaten die men soms over de Stichting hoorde suizen. 

Zaterdag 23 Sept. 

Dr. Mulder heeft thans de leiding in hoofdzaak. Dr. van der Drift en 
Dr. Deenik verzorgen de gewonden, terwijl ook ik daarbij help en aller
lei andere zaken verzorg. Inmiddels vernemen we dat de Duitschers aan 
de zuidkant der Stichting een aantal batterijen (men noemt 12) hebben 
ingegraven. S'middags is het weer druk in de lucht er wordt veel 
gemitrailleerd. Ook over de Stichting suizen steeds granaten. 

Zondag 24 Sept. 

S'ochtends zal er Kerkdienst gehouden worden in pav. "sonneheerdt", 
waar Huberts, ouderling der Geref. kerk, een preek zal lezen. Na 
korten tijd moet de dienst worden afgebroken doordat een granaat op 
1~ M. afstand van het pav. uit elkaar springt. S'middags is er een 
geweldig gedaver in de lucht en komen een aantal vliegtuigen (men zegt 
Amerikaansche taifoens) laag over de Stichting vliegen. Juist is de 
Engelsche godsdienstoefening, geleid door den Heer van den Brand met de 
Engelsche gewonden, afgeloopen als door deze vliegtuigen de oostelijke 
muur van de kerk in elkaar wordt geschoten. Er ontstaat een groot gat. 
Als we gaan kijken blijkt er één patient (Tollenaar) doodelijk getrof
fen te zijn (scherf in het achterhoofd), en een 7-tal patienten licht 
gewond vnl. aan het gezicht. De geheele kerk is onder stof en gruis. 
Ik regel de overbrenging der patienten naar het Vereen.gebouw, dat 
inmiddels wat opgeruimd is. Het bezwaar blijkt later echter dat het 
dak lekt toen het s'avonds ging regenen, terwijl de ruiten stuk zijn, 
waardoor het s'nachts nogal koud wordt. Het personeel raakt doodop 
door het sjouwen met de patienten terwijl ook de stemming zeer in 
mineur is, omdat we weer getroffen zijn en er weer slachtoffers zijn 
gekomen. De gedachte te evacueren komt nu sterker op. S'avonds onder 
het eten~ 7 uur zien we vanuit het Hoofdgebouw een Duitsche auto met 
officieren de Stichting oprijden naar een paar kanonnen, die nog op 
de Stichting staan bij pav. "Laanzicht". Dr. Mulder gaat er heen om · 
hen te vragen of het gewenscht is te evacueren en krijgt tot bescheid: 
"Das milssen Sie den lieben Engländer fragen, die Hospitäler und Kirche 
bombardieren". Juist komen er enkele Eng. jagers boven en beginnen te 
mitrailleeren. Zij kruipen op den grond door het bosch, de Duitschers 
springen daarna in hun auto en rijden haastig weg. Tot in het donker 
is er gewerkt met het overbrengen der patienten uit de kerk. s-avonds 
confereeren we over de evacuatie en -besluiten een deel valide patien
ten naar Bennekom te zenden. 



Maandag 25 Sept. 

Ik ga de verschillende paviljoenen rond en zoek een 70-tal 
vrouwelijke patienten uit die goed kunnen loopen met personeel. 
Deze krijgen 2 wollen dekens onder den arm of op den rug gebonden 
en gaan in den morgen op stap. Intusschen is er een afvaardiging 
gekomen van het Roode Kruis te Ede en wordt nader overlegd over 
de evacuatie. Vanuit Ede zullen een aantal wagens worden gezonden 
om de hulpbehoevende patienten op te laden, terwijl de valide pa
tienten zullen loepen en ondergebracht worden in kasteel "Hoekelom" 
te Bennekom en andere gebouwen te Ede. S'morgens vroeg om half 7 
waren mijn vrouw en kinderen vertrokken, die met 2 fietsen zullen 
trachten in Heemstede te komen. 
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De kinderen worden n.l. steeds angstiger door het vele schieten en 
de gevaarlijke situatie waarin we verkeeren. Ook s'nachts heeft het 
zware geschut steeds gebulderd en zijn we verschillende keeren opge
staan. We slapen niet meer op de Bestuurskamer, doch beneden in het 
kantoor, vlak bij de kluis. 
Het afscheid is zeer weemoedig en de vraag rijst of we elkaar ooit 
weer zullen zien. Mijn vrouw wordt dele etappe begeleid door den 
Heer van den Bre, die zijn vrouw naar den Haag wil brengen. De 
eerste dag zullen zij naar Zeist gaan, de 2e dag naar Baarn, de 
3e dag naar Amsterdam en de 4e dag naar Heemstede. Steeds is het 
dezen dag onrustig in de lucht en wordt er hevig geschoten door de 
Duitsche batterijen aan den rand van de Stichting beantwoord door 
het Engelsche vuur. S'avonds blijkt er ook te zijn ingebroken in 
de Stills Bedrijven en wordt er leer uit de schoenmakerij geroofd. 
Dr. Mulder en de Heer van Aken gaan er heen, doch er schijnt reeds 
allerlei gestolen te zijn. S'avonds wordt het schieten steeds erger, 
het is onmogelijk te gaan slapen. We zitten tesamen in de gang van 
het Hoofdgebouw of liggen wat op matrassen. Na 2 uur s'nachts be
gint het schieten wat af te nemen en tracht ik nog een poosje in 
mijn bed wat te slapen. 

Dinsdag 26 Sept.beginnen we reeds vroeg de pav. rond te gaan en 
woren een 100 valide patienten uitgezocht die met begeleidend 
personeel om 10 uur klaar moeten staan, voorzien van dekens, 
om naar Ede te marcheeren. Toen ik hiermede klaar was en terug
keerde op het Hoofdgebouw, vertelt Dr. Mulder dat hij een clandestien 
bericht heeft gekregen, dat s'middags na 3 uur Wolfheze gebombar
deerd zou worden. Dit bericht moest geheim blijven en de evacuatie 
bespoedigen. 
Zooals het echter meestal gaat is dit geheim bericht al spoedig een 
publiek geheim, met als gevolg dat er een lichte paniekstemming ont
staat en een regeling van de evacuatie eerst vrijwel onmogelijk 
wordt. Op kruiwagens, achter op fietsen, op brancards worden de 
patienten weggebracht, voorloopig gedeeltelijk naar de Chr.school 
en Buunderkamp. Ik ga even een koffertje pakken en krijg daarna van 
Dr. Mulder de opdracht om naar de school en ver te gaan en alle 
vervoermiddelen zoo spoedig mogelijk naar de Stichting te zenden, 
hetgeen ik doe. Op het fietspad van Wolfheze naar Ede is het een 
lange file van vluchtende burgers en patienten, een deel der ver
plegers is er met hun gezinnen en kijken vrijwel niet naar de 
patienten om. Na eenige tijd rijd ik de file langs in de richting 
Ede en arriveer ten slotte aan het station te Ede. Het blijkt dat 
daar geen personen zijn om de patienten op te vangen en naar kasteel 
"Hoekelom" te verwijzen, zoodat de kop van de stoet al verder op 
gaat. Ik zend deze achterna om ze terug te halen en gezonden naar 
het kasteel. Daar blijkt nog vrijwel niets in orde te zijn, men is 
met een paar personen net bezig wat kamers op te ruimen en gereed 
te maken. Stroe is er niet, de patienten moeten buiten op het gras
veld worden opgevangen en daar eerst blijven. Gelukkig is het mooi 
weer en niet bepaald koud. 



Nadat ik wat aanwiJzigingen heb gegeven, ga ik naar de Roode Kruis 
post in Ede, verder naar maatschappelijk Hulpbetoon en krijg de 
beschikking over een 3-tal gebouwen in Ede. Teruggekeerd naar 
"Hoekelom" worden+ 250 vrouwen afgezonderd en met personeel naar 
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een school in Ede gedirigeerd, dan 200 mannen die naar een fabrieks
loods worden gestuurd, daarna nog een 100 patienten_voor het buiten 
"de Zonnenberg" afgezonderd. De overigen moeten in h~t ·kasteel worden 
opgeborgen. Pas s'avonds arriveert er stroo en het is reeds lang 
donker als alle patienten binnen zijn gebracht, een gedeelte moet 
zelfs op de deel van de kasteelboerderij worden gelegd, daar het 
kasteel propvol zit. Gelukkig waren s'middags een aantal wagens 
van Bennekom en Ede naar de Stichting gegaan en kwamen deze succes
sievelijk met talrijke hulpbehoevenden aan. S'avonds omstreeks half 
10 is alles eindelijk onder dak. Ik logeer dien nacht bij een 
collega van Omme, waar ik eindelijk mijzelf eens een flinke wasch
beurt kan geven en met schoon geleend ondergoed weer eens in een 
goed bed kan slapen. 
S'avonds zien we vanuit Bennekom dat de Wageningsche berg in vlammen 
staat, is in brand geschoten door de Engelschen. 

Woensdag 27 Sept. 

Ik ga s'ochtends naar het Roode Kruis te Ede en verneem dat wij met 
de patienten ondergebracht zullen worden in kasteel "de Schaffelaar" 
te Barneveld. Ik daar heen om de ontvangst voor te bereiden en wordt 
door het Roode Kruis Bestuur vriendelijk ontvangen, doch zij vertel
len mij dat er geen sprake van is dat we naar Barneveld kunnen komen, 
daar de "Schaffelaar" geheel vol zit met ouden van dagen. Op den 
terugweg te Lunteren zoek ik daar contact en het blijkt dat het moge
lijk is om een 3-tal gebouwen te krijgen voor ruim 200 nl. in 
"de Eekhoorn", het Dr. de Visserhuis en het Kindervacantiehuis. 
Ook de "Scheele Berg'', kaderopleidingsplaats der N.S.B. was onge
bruikt; doch men kon mij daarvoor geen toestemming geven. Terwijl ik 
deze gebouwen inspecteer en aanwijzingen geef, is mijn begeleider, 
de Heer Brouwer uit Veenendaal doorgegaan naar Hoekelom om te melden 
dat de evacuatie vandaar niet kan doorgaan. 
Toen ik tenslotte in den namiddag weer op de Roode Kruispost te Ede 
kwam om verslag uit te brengen van mijn bevindingen, vond ik daar 
ook Dr. van der Drift die mij zeer verheugd meldde dat de zaak was 
opgelost en het Roede Kruis de beschikking gaf over gebouwen van het 
Leger des Heils te Lunteren, waar minstens 500 patienten geborgen 
zouden kunnen worden. Ik verheugde mij ook zeer over deze oplossing, 
hoewel ik het vreemd vond dat mij in Lunteren hierover niets was ge
zegd. Op de conferentie die we s'avonds in kasteel Hoekelom hadden 
werd besloten den volgenden morgen om 8 uur met de evacuatie te be
ginnen en werd aan het Roede Kruis verzocht een groot aantal wagens 
ter beschikking te stellen. De valide patienten zullen gaan loepen. 
Ik zal de vrouwelijke pat. in de school te Bennekom gaan opzoeken 
en hen op stap laten gaan en daarna de ontvangst in Lunteren voorbe
reiden, terwijl de andere heeren de afvoer zullen regelen. Inmiddels 
zijn er weer enkele dooden te betreuren geweest, ten eerste zijn met 
het transport van Wolfheze naar Bennekom enkele pat. ontsnapt en 
vermist, terwijl 1 t verl~id dat er een patiente onderweg bezweken is. 
Een juist overzicht te krijgen van alle patienten in die verschillende 
gebouwen is onmogelijk, we moeten met getallen werken en moeten door, 
omdat we te dicht bij het front zitten. In Hoekelom zijn er een 4-tal 
dooden in deze 2 dagen. 

Donderdag 28 Sept. 

Ik ben voor 7 uur reeds op stap, ga naar de school te Bennekom en 
zeg hoe ze moeten gaan. Zij hebben er niet veel zin in, voelen zich 
aardig thuis in deze school. Daarna door naar Lunteren, waar ik eerst 
ga naar de gebouwen van het Leger des Heils. Weer blijkt het Roede 
Kruis te Ede verke~rde inlichtingen heeft gegeven en blijkbaar geheel 
niet op de hoogte is van ae situatie. -



In deze loodsen, 3 stuks, zonder eenig comfort, geen sanitair, 
een met steenen vloer, is hoogstens voor 80 à 90 pat. plaats. 
Stroe is er niet, men is bezig de hokken van honden weg te 
ruimen daar de eene loods heeft gediend voor hondenkennel. Zeer 
verstoord over dergelijke onzinnige inlichtingen rijd ik zoo snel 
mogelijk terug naar Ede, meld onderweg nog telefonisch bij een 
agent van politie de evacuátie direct stop te zetten. Ik spreek 
onderweg af hoeveel patienten doorgelaten kunnen worden,nl. 70 
vrouwen voor "de Eekhoorn", 70 mannen naar het Dr. Visserhuis en 
60 à 70 mannen naar het Kinderhuis. 80 à 90 mannen kunnen dan 
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naar deze Leger des Heilsgebouwen, verder moet alles worden terug
gestuurd. Onderweg kom ik zelf nog een transport tegen en moet dit 
ook terugzenden naar Ede, waar zij weer in een andere school worden 
ondergebracht. Ik ga daarop weer naar de Roede kruispost voor over
leg, en krijg daar dan te hoeren dat de Inspecteur Dr. Bameyer 
naar den voorzitter van het Roede Kruis te Barneveld heeft opgebeld 
dat deze plaats onze patienten moet ontvangen. Per ordonnans wordt 
dit doorgegeven naar Ede, men zal ons een aantal scholen ter be
schikking stellen. 
Na op "Hoekelom'' de situatie besproken te hebben, wordt besloten dat 
de volgende dag de evacuatie naar Barneveld zal plaats hebben. 
Ik vertrek daarop daarheen, confereer met het Roede Kruis te 
Barneveld, bezoek den Voorzitter, Dr. van der Horst, die zelf ziek 
te bed ligt. Er zullen een paar scholen in orde worden gebracht. 
Zelf wordt ik uitgenoodigd mijn bivak op te slaan bij notaris Bok, 
penningmeester en wnd. voorzitter van het Roede Kruis. Hier kan ik 
ook telefonisch contact krijgen en bel s'avonds op naar Heemstede, 
waar vandaan ik verneem dat mijn vrouw en kinderen gelukkig goed 
gearriveerd zijn, naar het Centraal kantoor onzer Vereeniging in 
den Haag om verslag uit te brengen en verder met de Stichtingen 
"Veldwijk" "Zon en Schild" en W.A. Hoeve te den Dolder omdat Dr. 
Pameyer had gezegd dat deze Stichtingen onze patienten verder moesten 
opnemen. Eerst waren ook nog het gesticht te Zutphen en te Deventer 
genoemd, doch vanwege de gevaarlijke ligging dezer inrichtingen heeft 
hij deze laten vallen. 

Vrijdag 29 Sept. 

Besproken wordt in Bennekom de regeling der transporten die heden en 
morgen zullen plaats hebben. In Barneveld terug ontvang ik daar eerst 
180 mannelijke patienten in de Chr. school, en+ 180 vrouwelijke pa
tienten in de R.K. school. Den volgenden dag nog ongeveer 150 vrouwen 
in de teekenschool en ongeveer 100 mannelijke patienten (Bloemendaal) 
in de Openbare school. s'Maandags 2 Octoberheb ik in Barneveld onge
veer 600 personen (patienten + personeel) bij elkaar ondergebracht, 
de overigen zijn inmiddels in Lunteren, waar men het Herstellings
oord voor onderwijzers ter beschikking heeft gekregen voor+ 200 
patienten en deze reeds in genoemde gebouwen ondergebracht,-terwijl 
de gewonden in hoofdzaak naar een villa (noodziekenhuis) in Ederveen 
zijn getransporteerd (40). 
In Barneveld liggen de patienten allen op stroo, de verzorging liet 
den eersten dag te wenschen over, daar men een dergelijke massa niet 
direct kon verwerken. Een deel der patienten wordt aan het aardappel
schillen gezet en al spoedig is de voedselvoorziening goed geregeld. 
We hebben hier veel medewerking van het Roede Kruis ontvangen, dat 
hier voor zijn taak berekend bleek te zijn, in tegenstelling met Ede, 
waar dit te wenschen overliet. Wel hebben de burgers uit Ede veel 
voor onze patienten gedaan en werd hen vaak eten enz. gebracht, doch 
het Roede Kruis beheerschte daar blijkbaar de situatie niet, met als 
gevolg dat we als het ware van het kastje naar de muur werden ge
stuurd. 



Vrijdag 6 Oct. 

Een rustige dag. heden geen transport. Weer naar Lunteren, 
de "Scheele Berg", voor conferentie. 

Zaterdag 7 Oct. 

4e transport van 100 mannelijke patienten naar Ermelo, waarmede 
alle patienten en personeel uit Barneveld zijn geevacueerd. 
Een onaangename streek levert mij de fam. v. Doorne en van den 
Berg (smid) wien ik had toegezegd dat zij een wagen gedeeltelijk 
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ter beschikking kregen om hen over te brengen, doch dat zij moesten 
wachten tot ook enkele patienten waren opgeladen. Zonder mij iets 
te zeggen vertrokken zij op eigen gelegenheid met deze wagen zonder 
patienten mee te nemen. Zoo is dus alles weer uit Barneveld vertrok
ken en is deze episode afgesloten. Inmiddels is uit Lunteren een 
transport van+ 50 vrouwelijke patienten naar "Zon en Schild" 
gegaan. In Barneveld overleden in deze week nog 7 patienten. 

Zondag 8 Oct. 

Rustige dag die ik in Barneveld doorbreng, waar ik de verschillende 
personen die ons hulp hebben verleend hartelijk ga dankzeggen. 

Maandag 9 ûct. 

Ik vertrek naar Amersfoort, waar ik mij installeer. S'middags 
ontvang ik daar nog een transport van 60 vrouwelijke patienten 
uit Lunteren, waarvoor een 2e gebouw ter beschikking is gesteld. 
De ontvangst der patienten in "Zon en Schild" is zeer aangenaam. 
Om de menschen wat bij te doen komen na alle ontberingen die zij 
hebben geleden worden de centrale verwarmingen gedurende een paar 
dagen gestookt, hetgeen zeer prettig is. Er worden door "Zon en 
Schild" een 170 matrassen ter beschikking gesteld, het personeel 
wordt goed ondergebracht in het recreatiegebouw, waar+ 180 pat. 
zijn, terwijl in het nood-paviljoen "Boschlust" ruim 70 pat. worden 
geplaatst. Ook tijdens het verdere verblijf worden de pat. geheel 
op dezelfde voet behandeld als die van "Zon en Schild" en is de 
samenwerking alleszins goed en prettig te noemen. 
Een groot bezwaar is het tekort aan goederen voor de patienten. 
Ik verzoek den Heer van der Kam ·om pogingen in het werk te stellen 
om ondergoed te krijgen hetgeen hem gelukkig gelukt, zoodat we op 
19 Oct. 49 camisoles en 120 directoires van de Fa. de Vries uit 
Amsterdam ontvangen. 
Tevens heb ik ook contact gezocht met de Utrechtsche Confectie 
industrie te Utrecht voor levering van mannengoederen. Zij zeggen 
mij toe 200 overalls en 200 werkbroeken als zij vergunning daartoe 
kunnen krijgen. Ik verzoek den Heer van der Karn om toestemming, die 
hij mij geeft en na veel telefoneeren en correspondentie krijgen we 
een vergunning voor 100 stuks van elk. 
Daarna kost het nog veel moeite om de goederen uit Utrecht binnen te 
krijgen; een paar weken achtereen heb ik om de andere dag daarop 
moeten aandringen, tenslotte is het mij eindelijk gelukt ook deze 
goederen in Amersfoort te krijgen, waarvandaan zij een paar weken 
later naar Ermelo getransporteerd konden worden, door middel van 
den Heer Braam. 
Naast deze huismeesterswerkzaamheden (koopen van appels voor de pat., 
pantoffels voor het personeel e.d.) heb ik ook de taak van administra
teur, n.l. de verzorging van de gehe~le post, innen uitgaande brieven, 
den eersten tijd vooral ook informaties naar pat. en vermisten en 
een aantal zakelijke brieven. Wat geestelijke verzorging betreft, 
kerkdienst wordt er op "Zon en Schild" niet gehouden vanwege het 
luchtgevaar. De geestelijk verzorger, die pas langen tijd ziek is 
geweest, is juist weer begonnenmet achtereenvolgens Zondags, en 
1 maal in de week een godsdienstoefening te houden in de• 



buitengewoon goed van z1.Jn taak gékweten. In pav. "Boschzicht" 
trad het wbd. hoofd te Nijenhuis als hoofd op, hij maakte een 
wat verdoofden indruk en kwam uit zichzelf moeilijk tot het 
geven van leiding. Van de jongere broeders waren een aantal 
verdwenen, sommigen hadden zich blijkbaar bij de Engelschen 
gevoegd, een aantal was trouwens al ondergedoken toen de 
"Sicherheitsdienst" razzia~s hield. 
In toto kon men wel een duidelijk verschil waarnemen, wat be-
treft dezulken die zich onvoorwaardelijk inzetten voor de 
patienten en degeenen die in de eerste plaats aan zich zelf 
dachten. Wat het verdere personeel betreft, daarmede was het 
evenzoo. Sommigen zijn direct te hulp geschoten. Ik noem o.a. 
van Belden?, de monteur Lagemaat, de tuinknecht Blom, de timmer
lui Slagman en Huiberts. Sommigen lieten echter niets van zich 
hoeren of moesten naar het werk gehaald worden. Ook van de mannen 
van het dorp, die op de Stichting onderdak hadden gevonden hielpen 
sommigen flink mee, anderen echter wilden niets uitvoeren. 
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Enkele ploegen hebben zich buitengewoon goed geweerd als water
ploegen, in dele plaats noem ik daarvan een aantal Bloemendaalsche 
verplegers, die onophoudelijk water aansleepten voor de centrale 
keuken, het hoofdgebouw en andere gebouwen. 
Dan de transportploegen voor de gewonden en de lijkenberging hebben 
geweldig veel gepresteerd. Al de namen kan ik niet meer opnoemen, 
veel verrichtte o.a. op dit gebied Br. Dam en zijn vriend, de 
jongens Murk van Driezum en Wim Faas, de Bloemendaalsche verplegers 
Ostermeyer en Smit enz. Deze br. Smit, vroeger slager van beroep, 
slachtte o.a. Vrijdags een varken, welwillend ter beschikking ge
steld door een der vluchtelingen, als het gevangen werd. Zaterdags 
werden 2 varkentjes van een losloopende troep gevangen en in de 
watertoren opgesloten om een paar dagen later geslacht te worden. 

Patienten. 

Zoals ik reeds opmerkte is er vrijwel geen paniek onder de patienten 
geweest, zelfs waren vele onrustige elementen veel rustiger dan 
anders en drong blijkbaar een gedeelte van de realiteit wel tot hen 
door. Sommigen zijn opgestaan uit hun bed en namen direct aandeel 
in de werkzaamheden die verricht moesten worden. Slechts heel enkelen 
zijn onrustig geworden. 
Zondags na het bombardement zijn in de verwarring een aantal patien
ten op eigen gelegenheid op stap gegaan naar hun familie of ontvlucht. 
De meesten van dezen zijn later terechtgekomen, van enkele echter is 
niets meer vernomen of vernamen we dat ze doodgeschoten waren (mej. 
Bruil). De dooden en gewonden onder de patienten zijn allen recht
streeksch door het bombardement getroffen, een enkele mannelijke 
patient werd na een paar dagen dood in het bosch gevonden, hij was 
bekend als zeer verzamelzuchtig en is wellicht getroffen door een 
kogel of doordat hij munitie opgeraapt had. Er lagen n.l. overal 
op de Stichting patronen en handgranaten en vrij veel materiaal, 
helmen, overkleeden, gasmaskers enz. van de Engelschen. 
De patienten waren zooveel mogelijk in de gangen der paviljoenen 
geplaatst, zijnde de veiligste plaats tegen schieten en bomscherven. 

Gewonden 

Over de behandeling en verpleging der gewonden schreef ik reeds 
uitvoerig. Zij werden na geholpen te zijn ondergebracht in de 
pav. "Woudeinde tt, "Rustoord" en "Laanzicht". Voor hun verpleging 
zorgde een aantal zusters uit deze pav. 
Toen we na het beschieten van de kerk op 24 Sept. besloten hen in 
de kelder onder te brengen, waarvandaan de andere vluchtelingen 
moesten worden geevacueerd, voelden zij daar niet veel voor en 
bleven liever op de zalen op de beganen grond. Bij de evacuatie op 
26 Sept. werden zij allen op wagens afgevoerd, de meesten gingen 



De tuinknecht Blom zorgde met patienten voor de verdeeling 
der aardappelen en groenten naar de paviloenen en de keuken. 
Daar onder de getroffenen vooral die patienten waren die in 
gewone tijden het eten rondbrachten (deze waren voor een groot 
deel juist bij de centrale keuken, toen het bombardement plaats 
had) moest nu ieder pav. zijn eigen eten afhalen. Op Donderdag
middag kwam het eerste brood uit Heelsum weer op de Stichting 
en werd verder iederen dag gebracht, al was de hoeveelheid aan
vankelijk heel wat geringer als er noodig was. 

Geestelijke verzorging 

Daar Ds. Bech was ondergedoken was er geen predikant aanwezig. 
Ds. Srneenk uit Renkum-Heelsum kwam al spoedig Zondagmiddag op 
de Stichting en bezocht een aantal gewonden. Ook in de loop van 
de week is hij een paar maal op de Stichting geweest en heeft 
verschillende rnenschen bezocht. Hern past een woord van warmen 
dank dat hij er niet tegen op zag door het front heen te komen. 
Naar ik meen is ook Ds. Broekerna, de geestelijk verzorger van 
Bloemendaal 1 of 2 maal op de Stichting geweest. Tevens bezocht 
ons even Ds. van Exel op Maandagmorgen, hij is later helaas door 
een kogel in Oosterbeek gedood. 
De godsdienstoefening op Zondag 24 Sept. moest, zooals ik meldde 
worden afgebroken door het ontploffen van een granaat bij pav. 
''Sonneheerdt". De Engelsche godsdienstoefening s'rniddags in het 
Hoofdgebouw kon doorgaan, kort daarna werd de kerkmuur gehavend. 
Toen wij in Bennekom waren geevacueerd is daar ook Ds. Bech, die 
op zoek was naar zijn familie, die bij Ds. Srneenk in Heelsum was. 
Daarna is Ds. Bech naar Lunteren vertrokken en vandaar naar 
Achterveld waar hij het contact met onze Stichting weer opnam. 

Medische verzorging 

Hierover werd het meeste medegedeeld. Zeer veel dank ziJn wij 
verschuldigd aan Dr. de Groot, vrouwenarts uit den Haag, die reeds 
voor den oorlog zijn hulp was komen aanbieden en een der eersten 
was die na het bombardement ons die hulp kwam verleenen. Hij nam 
op zich de behandeling der zwaarst gewonden en heeft op Zondag en 
Maandag zeer veel werk verricht op de operatiekamer. 

20. 

Grooten dank zijn we ook verschuldigd aan Dr. Schoenmaker, vrouwen
arts uit Arnhem. Deze was op Zaterdag 16 Sept. gekomen bij den 
pastoor te Oosterbeek daar in verband met een spoorwegaanslag 
in Arnhem, represailles waren aangekondigd als de daders niet gepakt 
waren of zich meldden vóór Zondag 12 uur. 
Dr. Schoenmaker opereerde een 2e noodoperatiekamer en is tot 
Vrijdag bij ons gebleven. Hij was een zeer krachtige steun en een 
aangenaam collega om mede samen te werken. Verder noemde ik reeds 
de zeer gewaardeerde hulp van Dr. Jongsrna, Dr. Teer, Dr. Oorthuys 
en mevr. van den Burg. Toen Dr. van der Drift op Maandagmiddag 
terugkeerde nam deze met Dr. Schoenmaker en voor de Bloemendaalse 
afd. Dr. Deenink de behandeling der gewonden op zich. Dr. de Groot 
kon na Maandag niet meer komen, daar zijn huis aan de Wolfhezerweg 
in het front lag en het te gevaarlijk voor hem was er door te komen. 
De apotheek werd in deze dagen door mijn vrouw en mij gedaan met 
behulp van een Bloemendaalsch patient, die poeders vouwde enz. 
Welkom waren de Engelsche ''supply" manden waarin we allerlei dingen 
vonden die voor de gewonden gebruikt konden worden. Met de narcotica 
moesten we zeer zuinig zijn daar we niet een erg groote voorraad 
aether en chloroform hadden. Met behulp van wat we ook nog in het 
laboratorium vonden konden we behoorlijk wat doen. Alle mogelijke 
desinfectantia werden gebruikt, gelukkig hadden we nogal een aardige 
voorraad sepsotinctuur. 



De samenwerking die ik in Barneveld ondervond van het Roode Kruis 
is boven allen lof verheven. Steeds vond ik een gewillig oor voor 
mijn wenschen en kreeg ik de beschikking over alles wat ik vroeg. 

22. 

Met den Voorzitter Dr. van der Horst had ik een aantal conferenties 
aan zijn bed en .bij den penningmeester, notaris Bok was ik thuis en 
kon daar geregeld telefonisch contact opnemen met tal van instanties. 
De avonduren werden daar meestal besteed aan de telefonische gesprek
ken. Verder noem ik mevrouw Bok en den Heer Vermeulen die al hun 
best deden de voedselvoorziening zoo goed mogelijk te doen verloopen, 
de Heeren van der Woerd en Scholten die met mij de transporten regel
den, de tegemoetkomende houding van de hoofden van de Chr , en R.K. 
school en van de predikanten ter plaatse. In het huis van notaris 
Bok was ook de Heer Smeenk en echtgenoote uit Arnhem ondergebracht 
waarmede ik vele leerzame gesprekken had. 
Niettegenstaande de groote tegemoetkomendheid, ook van de burgers, 
leefden de patienten toch in een minder aangenamen toestand. Zij 
sliepen in hoofdzaak op stroo, het was er stoffig, het water moest 
in emmers en bussen worden aangevoerd, in alles moest men zich ge
weldig behelpen. De ernstige zieken en enkele .gewonden werden opge
nomen in het noodziekenhuis, waar zij een bed verpleging hadden. 
Het personeel werd grootendeels door burgers uitgenood bij hen te 
komen slapen, waardoor deze dus vaak een goed bed kregen . 
Een gedeelte der gehuwde verplegers hadden hun gezinnen in Barneveld 
en Lunteren ondergebracht gekregen. De patienten hebben zich in het 
algemeen wel goed geschikt in hun toestand, groote moeilijkheden 
deden zich in Barneveld niet voor. S'avonds maakte ik nog steeds een 
rondgang om aan eventuele onrustige elementen sedativa in te spuiten. 

Nadat mijn werkzaamheden in Barneveld beëindigd waren (het laatst had 
ik nog een goederentransport te regelen) ging ik dus naar "Zon en 
Schild" te Amersfoort, om daar de -eiding op mij te nemen van de 
255 vr. patienten. Mijn eerste werk was toen het aanleggen van een 
lijst van de aanwezige pat., verder allerlei besprekingen te voeren 
over noodzakelijke voorziening van enkele dingen . 
Na een paar dagen was dit alles klaar en afgezien van de andere 
besognes, zooals het verkrijgen van kleeding e.d. begon het leven 
weer een rustiger verloop te krijgen. Aanvankelijk konden geen aan
teekeningen gemaakt worden over de patienten, behalve het meest 
dringende van ziekten e.d., in December kreeg ik een groot aantal 
achterstallige ziektegeschiedenissen van onze administratie in 
Ermelo toegezonden en werden eerst 32 klaar gemaakt voor opzending 
naar den Heer Officier van Justitie te Utrecht. Zeer aangenaam was 
het dat we omstreeks half November de centrale verwarming aankregen, 
terwijl ook het electrisch licht bleef. Een keer werd ons aangezegd 
dat het verdwijnen zou, we hebben toen s'avonds van 9 - 10 uur in 
het donker gezeten, om 10 uur kwam het weer terug en bleef toen 
verder. In het begin van mijn verblijf in Amersfoort bezocht ik in 
Baarn Ds. Kreyt, bestuurslid der Stichting en vertelde hem uitvoerig 
onze wederwaardigheden. 
De voedselvoorziening in "Zon en Schild" was in 1944 heel behoorlijk 
te noemen. Wel waren de porties voor de patienten niet groot, doch 
men mag zeggen dat het quantum nog voldoende was. Wel zijn vele 
patienten in hun gewicht achteruit gegaan. De verpleging geschiedde 
met 31 zusters, waarbij 4 hoofdzusters . Zr. van der Hulst had de 
hoofdleiding; regelde de diensten enz. Zij wist in het algemeen een 
prettige sfeer onder de zusters te scheppen en heeft er zeer veel toe 
bijgedragen dat de verpleging goed verliep, voorzoover de omstandig
heden het toelieten. Zij werd bijgestàan iri "Rustoord'' door Zr. 
Snoeyers . •. In dit pav. waren+ 180 patienten. In het noodpav. 
"Boschlust" hadden Zr. Kassie~ en Oosterink de lei ding over een 
70 pat. In dezen tijd kreeg Zr. Meyer een tbc-aandoening van de 
longen, zeer waarschijnlijk tengevolge van het opgeven tbc. bac. 
door een patiente die zeer vies was, en een open longtbc had. 



In Dec. kreeg Zr. J. de Vries Diphterie, dit duurde 6 weken. 

Onder de zusters heerschte in het algemeen een goede verstand
houding, zij richtten met elkaar een meisjesvereen . op, met als 
p r esidente ~r. van der Hulst. Een enkele i r. diende haar ontslàg 
in , doch toen ik er met haar over sprak mocht ik haar overtuigen 
dat het eigenlijk niet erg behoorlijk was om de patienten in dezen 
tijd in den steek te laten; met als gevolg dat zij het ontslag in
trok. 

23. 

Ikzelf heb een prettige omgang met den Gen-directeur en de collega's 
van "Zon en Schild'' Iedere dag maak ik het gewone rapport mee, terwijl 
ik gezamenlijk met een interne collega, Dr. Neusser eet . Zoo is in 
het Jaar 1944 met zijn vele leed en wederwaardigheden voor de 
Stichting "Wolfheze" ten einde gegaan en 1945 aangebroken. 
God alleen weet wat daarin ons lot zal zijn , wij allen hopen vurig 
op den vrede en een terugkeer naar Wolfheze. Het ziet er echter 
naar uit· dat we nog hee,J. wat moeten doormaken, aleer het zoo ver is 
en dat we ook in "Zon en Schild" nog afstand zullen moeten doen van 
allerlei dat het leven hier nog aangenaam maakt. 

Januari 1945. 

w.g . M. v.d. Beek. 


