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Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het ziekenhuis Bethesda een rots in de bran-
ding, een voorbeeld van verzet, wordt nogal eens gezegd. Vervolgens horen we de 
namen van 2 of 3 mensen, en dat was het dan. Een groot probleem rondom de be-
richtgeving over de Tweede Wereldoorlog is dat geschiedenis wordt opgehangen 
aan de enkeling, en men zich niet realiseert dat je daarmee andere mensen auto-
matisch onderwaardeert. De kern van het verzet rondom Bethesda zit hem niet in 
het verzet op zich, maar zit hem in de mentaliteit van de zorg. Al tijdens je eerste 
dagen van je opleiding krijg je het als verpleegkundige ingepeperd dat ‘we’ als ver-
pleegkundigen er zijn voor ALLE mensen die zorg nodig hebben. Dit ongeacht wat 
dan ook, niemand uitgezonderd. Tijdens de oorlog sprak men nog van leerling ver-
pleegsters en verpleegsters, dus die term houden we hier ook verder aan. Er was 
geen huishoudelijke dienst, geen civiele dienst, maar er waren wel dienstbodes. Er 
waren ook artsen, met een status om letterlijk ‘U’ tegen te zeggen. Maar deze arts-
en konden zelf helemaal niets, als er geen dienstbodes, administratie, (leerling) ver-
pleegsters of wie dan ook waren om hun werk mogelijk te maken. Eén ‘lek’ was vol-
doende, en de bezetters zouden de leiding in het ziekenhuis overnemen. 
 

Wat de mensen van Bethesda in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan, is maar 
gedeeltelijk bekend. Dat kan niet anders, want verzet is altijd buiten het zicht van 
wie er niets mee te maken heeft, terwijl de gezondheidszorg ook nog een beroeps-
geheim heeft. Je praatte ook na de oorlog niet vrij over wie je in de oorlog in zorg 
had. Er komt ook nog de tijdsfactor bij. Veel historisch onderzoek kwam helaas te 
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laat op gang, of ontbrak het aan openstellen van de juiste bronnen. Oftewel: de le-
vende getuigen veilen weg en de papieren getuigen waren er nog niet. Inmiddels is 
er meer overzicht. We kennen de oude foto’s van het gebouw. Wat zat er achter de 
gevel? Mensen en bedden. Een opgave van 5 november 1940 vermeldt 75 bedden 
in het hoofdgebouw en 25 bedden in de barakken daar achter. Deze waren speciaal 
gebouwd voor mensen met infectieziekten. Chefarts: P.C.M. van der Velde. Tevens 
specialist voor inwendige ziekten. Verder als arts in Bethesda werkzaam: J.W. Oos-
terhuis, voor chirurgie en verloskunde, J.W.Brinkman, voor neus, keel en oren, en 
A. Deuten voor de ogen. Geen woord over de rest van het personeel. Je werkte on-
zichtbaar, op de achtergrond. 
 

Van alle medewerkers van Bethesda in oorlogstijd is er tot nu toe vooral één volop 
geëerd. Dokter Van der Velde werd vermoord. Niet vanwege zijn werk als arts. Hij 
werd opgepakt omdat er een geheime zender in het ziekenhuis was opgesteld en 
geëxecuteerd als represaille vanwege een actie tegen de Duitsers. Hij kreeg een 
boom in Jeruzalem, een straatnaam in de Verzetsbuurt, een Yad Vashem-onder-
scheiding en voor de deur van het nieuwe Bethesda een bronzen beeld ‘ten voeten 
uit’. Dat is meer dan de grootste kopstukken van het Nederlandse verzet ooit heb-
ben gekregen. Hij werd een afstandelijke bronzen arts, die met bronzen ogen over 
de mensen heen kijkt, in plaats van contact met ze zoek. Op of rond het standbeeld 
herinnert niets aan de andere medewerkers uit de periode 1940-1945. Zou de arts 
dit zelf zo gewild hebben? Dit boekje wil daar in ieder geval verandering in brengen. 
De dank van de bevolking van Hoogeveen is voor iedere medewerker van Bethes-
da en het medische verzet er omheen, die zich in de oorlog zonder aanziens des 
persoons heeft ingezet voor vriend en vijand, en alle vervolgden, om welke reden 
dan ook. Maar dat lukt je nooit, hoorde ik velen zeggen, bij wie ik onder aandacht 
probeerde te brengen dat veel mensen, en dan ook nog vooral de vrouw in het ver-
zet, bij Bethesda vergeten werden.  
 

Er bleek juist bij Bethesda vrij goed na te gaan wie daar in de Tweede Wereld-
oorlog aan het werk was. Verpleegsters en dienstbodes waren vrijwel altijd onge-
huwde dames. Het was regel om intern te gaan wonen, zowel voor leerling ver-
pleegsters als voor verpleegsters. Een enkeling kreeg een kamer elders in Hooge-
veen, maar woonde daarvoor enige tijd in het ziekenhuis. In deze periode begon de 
gemeente Hoogeveen woningkaarten bij te houden. Per adres werden de hoofdbe-
woners en volwassen inwonenden vermeld. Voor Ziekenhuis Bethesda hield dit in 
dat alle inwonende personeelsleden afzonderlijk werden vermeld. Zo krijgen we een 
vrij goed overzicht van het personeel in oorlogstijd. De grote schare beschermeng-
elen van Hoogeveen en omstreken, die daar op de zolderkamertjes van het zie-
kenhuis de vrije uren doorbracht, onder toezicht van de eveneens inwonende direc-
trice. Deze informatie kon worden aangevuld met een lijst van personen met medi-
sche beroepen, doordat alle manlijke Hoogeveners in de arbeidzame leeftijd uit het 
bevolkingsregister werden gelicht, om personeel voor de Todt en de Duitse arbeids-
markt te selecteren. Op het adres Schutstraat 146 woonden volgens de woonkaart 
tussen 10 mei 1940 en 10/11 april 1945 (bevrijdingsdata van Hoogeveen): 
 
Naam, functie, intern in Bethesda, uitgeschreven uit Bethesda, afkomstig van, 
vertrokken naar: 
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 Amstel, Cornelia M van, leerling verpleegster, 16 juni 1941, 1 oktober 
1941, Huizen NH, Huizen NH. 

 Akkerman, Derkina A, verpleegster, 29 april 1943, 19 januari 1945, 
Termunten, Nieuwolda. 

 Aalderen, Hendrika G van, leerling verpleegster, 12 september 1944, 26 
oktober 1945, Zwolle, Zwolle. 

 

 Belgraver, Pietje, verpleegster, 4 september 1944, 25 oktober 1945, van 
onbekend, naar Groningen/Enschede. 

 Beukema, Trijntje,hulp in de huishouding, in onbekend,uit 5 januari 1944, 
van onbekend, naar Schutstraat 63. 

 Borst, Jantje M, functie onbekend, 6 juli 1939, 22 september 1945, Assen, 
Deventer. 

 Brouwer, Burgje, verpleegster, in onbekend, uit 22 september 1941, van 
onbekend, naar Groningen. 

 Brunsting, Aaltje, leerling verpleegster, in onbekend, uit 1 juli 1943, van 
onbekend, naar Zwolle. 

 Burg, Willemina van der, verpleegster, in onbekend, uit 4 oktober 1943, 
van onbekend, naar Groningen. 

 Breevoort, Anna A van, verpleegster, 21 januari 1941, 21 april 1941, 
Amsterdam, Amsterdam. 

 Bosch, Louwerdina, verpleegster, 29 april 1941, 1 april 1946, Aduard, 
Aduard. 

 Bijlsma, Hijlkje, verpleegster, 22 augustus 1941, 1 december 1941, 
Wonseradeel, ’s Gravenhage. 

 Banga, Hiltje, verpleegster, 22 oktober 1941, 19 oktober 1942, Rotterdam, 
Haren. 

 Bakker, Janna, dienstbode, 24 oktober 1941, 5 februari 1942, Hoofdstraat 
63, Meppel. 

 Bouwman, Wiechertje, verpleegster, 10 november 1941, 27 april 1943, 
Zuidlaren, Nieuwleusen. 

 Blokzijl, Hendrikje, dienstbode, 2 maart 1942, 16 september 1944, Beilen, 
Beilen. 

 Blokzijl, Aaltje, dienstbode, 2 april 1942, 2 februari 1943, Achterom 35, 
Grote Kerkstraat 45.  

 Boer, Johanna, dienstbode, 13 april 1942, 15 augustus 1945, 
Alteveerstraat 45, Amsterdam. 

 Bosch, Aaltje, verpleegster, 13 mei 1942, 9 april 1946, Ermelo, Ermelo 

 Bakker, Sjoeke, leerling verpleegster, 15 september 1942, 29 augustus 
1945, Leeuwarden, Schutstraat 3. 

 Boersma, Baukje, leerling verpleegster, 21 mei 1943, 30 juni 1943, 
Dantumadeel, Dantumadeel. 

 Boer, Trientje de, leerling verpleegster, 13 september 1943, 30 juni 1945, 
Zuidhorn, Zuidhorn. 

 Bosch, Petronella, leerling verpleegster, 30 augustus 1944, 2 november 
1944, Almelo, Almelo. 
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 Buikema, Trijntje, leerling verpleegster, 23 februari 1944, 19 januari 1945, 
Eenrum, Eenrum. 

 

 Colenbrander, Dedje C G, administratie, 18 augustus 1943, 7 juni 1944, 
Vriezenveen, Vriezenveen 

 

 Dening, Janssiena H, verpleegster, in onbekend, uit 18 augustus 1942, 
van onbekend, naar Sleen. 

 Dijk, Grietje van, verpleegster, 28 april 1942, 15 augustus 1942, 
Groningen, Groningen. 

 Drogt, Geesje, leerling verpleegster, 1 september 1944, 10 januari 1948, 
Beilen, Amsterdam. 

 

 Eerkes, Hiltje, verpleegster, in onbekend, uit 3 maart 1943, van onbekend, 
naar Termunten. 

 Engen, Wichertje van, verpleegster, in onbekend, uit 1 juli 1943, van 
onbekend, naar Zwolle. 

 Eshuis, Roelfiena M, verpleegster, in onbekend, uit 27 augustus 1943, van 
onbekend, naar Gasselternijeveen. 

 Erenga, Lamina, leerling verpleegster, 30 april 1942, 1 juli 1947, Leek, 
Leek. 

 Eggink, Jandina, hulp in de huishouding, 27 juli 1942, 17 februari 1943, 
Vlagtwedde, Vlagtwedde.  

 Eijkman, Henriette M, analiste/apothekers assistente, 15 augustus 1944, 6 
september 1945, Zwolle, Utrecht. 

 

 Gol, Hilligje, verpleegster, 22 september 1943, 19 juni 1944, Meppel, 
Meppel. 

 Graaf, Elisabeth de, leerling verpleegster, 11 januari 1944, 31 december 
1948, Winsum, Winsum. 

 Graswijk, Elizabeth, verpleegster, 25 oktober 1944, 16 augustus 1948, 
Zuidlaren, Kantens. 

 

 Hellendoorn, Hendrikje, verpleegster, inkomend onbekend, uit juni 1940, 
van onbekend, naar Wethouder Robaardstraat 17. 

 Hellendoorn, Jantina, verpleegster, inkomend onbekend, uit juni 1940, van 
onbekend, naar Wethouder Robaardstraat 17. 

 Hersevoort, Berendina C, verpleegster, inkomend onbekend, uit 5 mei 
1941, van onbekend, naar Leiden. 

 Heubels, Johanna M, leerling verpleegster, inkomend onbekend, uit 9 
september 1942, van onbekend, naar Assen. 

 Hulzebos, Jantien, leerling verpleegster, inkomend onbekend, uit 23 mei 
1941, van onbekend, naar Onstwedde. 

 Hulsteijn, Jennie van, leerling verpleegster, inkomend onbekend, uit 9 
augustus1943, van Apeldoorn, naar Amsterdam. 
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 Huiges, Rikste , verpleegster, 28 april 1941, 15 juli 1964, Onstwedde, 
Pronckstraat 12.  

 Holterman, Geesje, verpleegster, 28 november 1941, 10 april 1946, 
Assen, Schutstraat 145. 

  

  
 

 Buikema, Trijntje, leerling verpleegster, 23 februari 1944, 19 januari 1945, 
Eenrum, Eenrum. 
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 Huiges, Rikste , verpleegster, 28 april 1941, 15 juli 1964, Onstwedde, 
Pronckstraat 12. 

 Holterman, Geesje, verpleegster, 28 november 1941, 10 april 1946, 
Assen, Schutstraat 145. 

 Huisman, Frederika, verpleegster, 13 oktober 1942, 1 februari 
1944,Groningen, IJsselmuiden. 

 Hoogendorp, Antje Johanna, verpleegster, 15 februari 1943, 15 maart 
1943, Groningen, Groningen. 

 Haakma, Metje, leerling verpleegster, 12 mei 1943, 3 december 1943, 
Avereest, Avereest. 

 Hollander, Aaltien, leerling verpleegster, 19 mei 1943, 24 april 1947, Leek, 
Leek. 

 Herberts, Grada Christina, verpleegster, 1 november 1943, 8 juli 1946, 
Ermelo, Zwolle. 

 Houtman, Wilhelmina A, laborante, 18 maart 1944, 12 januari 1946, 
Schiedam, Schiedam. 

 Harke, Hendrikje, leerling verpleegster, 31 mei 1944, 15 december 1945, 
Nieuwleusen, Nieuwleusen. 

 Hamhuis, Diena, leerling verpleegster, 26 augustus 1944, 1 januari 1946, 
Hardenberg, naar onbekend. 

 Hofsteenge, Eelktje M, leerling verpleegster, 30 augustus 1944, 26 
september 1945,Groningen, Groningen. 

 Have, Cornelia H ten, leerling verpleegster, 7 april 1945, 28 mei 1946, 
Aduard, Winkel. 

 

 Jong, Grietje K de, verpleegster, 26 september 1941, 18 april 1944, 
Leeuwarden, Leeuwarden. 

 Jong, Wiegertje de, verpleegster, 17 november 1941, 6 september 1944, 
Kampen, Amersfoort 

 Jong, Ypkje de, verpleegster, 1 mei 1942, 28 mei 1945, Bennebroek, 
Leeuwarden. 

 Joldersum, Klaasje, leerling verpleegster, 20 april 1944, 16 augustus 1944, 
Borger, Borger. 

 Jong, Hinke de, leerling verpleegster, 8 juni 1944, 30 juli 1947, 
Wymbritseradeel, ’s Gravenhage.  

 Jansema, Grietje, leerling verpleegster, 1 november 1944, 19 januari 1948, 
Haagje 102a, Harderwijk. 

 Jong, de, Tjitske, verpleegster, woonde eerst sinds 25 maart 1944 als 
zodanig in huis bij Zuiderweg 63, intern Bethesda 27 juni 1946, kwam uit 
Elburg, vertrok per 18 april 1961 naar Pieter de Hoogstraat 33. 

 

 Kassies, Geertje, verpleegster, in onbekend, uit 5 maart 1944, herkomst 
onbekend, vertrok naar Gorinchem. 

 Kijlstra, Anna, leerling verpleegster, 7 maart 1938, 15 februari 1944, 
Smallingerland, Smallingerland. 
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 Kuyer, Cornelia, analiste, 27 maart 1941, 5 januari 1944, Westerbork, 
Groningen. 

 Kraak, Petronella C, leerling verpleegster, 12 mei 1942, 4 mei 1944, 
Arnhem, Hardenberg. 

 Koopman, Hasseltje, leerling verpleegster, 30 maart 1943, 27 augustus 
1943, Haskerland, Haskerland. 

 Kramer, Aaltje, verpleegster, 24 mei 1943, 7 juli 1943, Dalfsen, 
Coevorden. 

 Klein, geertje, leerling verpleegster, 31 mei 1943, 17 februari 1944, 
Renkum, Schutstraat 119. 

 Kruid, Wubbina E, leerling verpleegster, 12 juli 1944, 23 december 1947, 
Beilen, Leeuwarden. 

 Kerk, Grietje van de, huishoudster, 15 augustus 1944, 8 juni 1946, Utrecht, 
Zeist. 

 Koolma, Froukje, leerling verpleegster, 11 september 1944, 14 maart 
1946, Winschoten, Winschoten. 

 Koekoek, Margje, administratrice, 30 april 1945, 6 juni 1945, Westerbork, 
Assen. Ze werkte al in die functie in de oorlog, voor ze intern kwam 
wonen. Ze ondertekende onder meer overlijdensakten van mensen die in 
het ziekenhuis waren overleden. 

 

 Luten, Albertha, dienstbode, 9 maart 1942, 5 november 1943, Ruinen, 
Ruinen. 

 Lindeboom, Berendina J, verpleegster, 15 januari 1945, 26 september 
1945, Zwolle, Rotterdam.  

 

 Meulen Kunee, Anna van der, directrice, in onbekend, uit 1 mei 1944, van 
onbekend, naar Zuiderweg 13. Ze was aanvankelijk verpleegster, werd 
adjunct-directrice in Bethesda en werd aldaar in december 1920 benoemd 
tot directrice. Ze stopte in 1944, vandaar haar vertrek naar de Zuiderweg. 

 Milo, Paulina Johanna, leerling verpleegster, in onbekend, uit 15 maart 
1943, van onbekend, naar Leeuwarden. 

 Mulder, Jantina H, verpleegster, in onbekend, uit 4 juni 1941, van 
onbekend, naar Leiden. 

 Mulder, Bertha G, verpleegster, 14 januari 1941, 20 april 1941, Groningen, 
Groningen. 

 Meulen, Lambertine van der, medisch analiste, 10 oktober 1941, 29 april 
1944, Haarlem, Hellendoorn. 

 Meulenaar, Doetje H D, leerling verpleegster, 12 mei 1942, 5 juni 1943, 
Westdongeradeel, Westdongeradeel. 

 

 Nienhuis, Wipke, verpleegster, in onbekend, uit onbekend, van onbekend, 
naar Willemskade 51. 

 Nortier, Johanna M, leerling verpleegster, in onbekend, uit 4 oktober 1943, 
van onbekend, naar Groningen.  
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 Niemeijer, Aaltje, verpleegster, 20 september 1940, 19 februari 1941, 
Apeldoorn, Zutphen.  

 Noordhuis, Antje, verpleegster, 20 september 1940, 4 oktober 1943, 
Zuidlaren, Amsterdam. 

 Nijmeijer, Margje, leerling verpleegster, 9 mei 1942, 15 augustus 1943, 
Nijeveen, Nijeveen. 

 

 Oosterheers, Geertruida W, verpleegster, 2 mei 1941,10 september 1945, 
Vlagtwedde, Utrecht. 

 Otten, Woltertje, dienstbode, 9 maart 1943, 20 juni 1946, 5e Krakeelse Wijk 
9, Staphorst.  

 Oostlander, Jantje, verpleegster, 8 februari 1944, 30 juni 1945, Utrecht, 
Ermelo. 

 Oosterhoff, Liefke, leerling verpleegster 15 juni 1944, 29 april 1948, Beilen, 
Beilen. 

 

 Posthuma, Martje, verpleegster, in onbekend, uit 16 april 1942, van 
onbekend, naar Groningen. Ze kwam terug naar Bethesda per 23 mei 
1943 en vertrok per 1 juni 1946 naar Amsterdam. Toen Anna van der 
Meulen Kunee stopte als directrice, is Martje Posthuma haar in 1944 
opgevolgd. In 1946 kreeg ze een zelfde functie in Amsterdam.  

 Prins, Aaltje, dienstbode, 28 juni 1939, 21 april 1941, Westerbork, 
Westerbork. 

 Pol, Nellie van der, hulp huishouding, 29 oktober 1941, 12 februari 1942, 
Zeist, Groningen. 

 Paulusma, Hurkje, leerling verpleegster, 1 mei 1944, 6 juli 1946, 
Tietjerksteradeel, Tietjerksteradeel. 

 

 Roukema, Geesje A M, functie onbekend, in onbekend, uit 15 mei 1941, 
van onbekend, naar Rotterdam. 

 Rijzebol, Helena, functie onbekend, 21 juni 1940, 20 september 1940, 
Groningen, ’t Zand. 

 Roos, Rikste de, verpleegster, 7 september 1943, 25 september 1945, 
Harderwijk, Wilhelminastraat 26. 

 Riel, Cornelia T C van, kassier, 16 juni 1944, 27 oktober 1944, Groningen, 
Groningen. 

 Raalte, Johanna J van, verpleegster, 13 januari 1945, 24 januari 1945, 
Hasselt, Hasselt. 

 

 Sitter, Johanna G van, functie onbekend, 7 september 1938, 21 april 1941, 
Utrecht, Soest. 

 Spoelstra, Cornelia W, functie onbekend, 21 juni 1939, 18 april 1944, 
Zwolle, Ulrum. 

 Spoelstra, Tetje, functie onbekend, in onbekend, uit 7 april 1941, Zwolle, 
Ulrum. 
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 Smit, Marchien, dienstbode, 26 juni 1940, 21 december 1944, Ruinen, 
Alteveerstraat 72. 

 Smit, Klaasje, functie onbekend, 3 september 1941, 15 januari 1943, 
Ermelo, overleden. 

 Strijker, Grietje, dienstbode, 16 april 1942, 11 januari 1944, Ruinen, 
Ruinen. 

 Schaaf, Margaretha C, verpleegster, 30 april 1942, 11 mei 1946, 
Groningen, Groningen. 

 Schenkel, Geesien H, leerling verpleegster, 12 mei 1942, 2 juni 1948, 
Emmen, Emmen. 

 Schee, Frederika M van der, leerling verpleegster, 28 augustus 1942, 23 
september 1946, Assen, Amsterdam. 

 Stegeman, Hendrika G, hulp in de huishouding, 29 maart 1943, 9 augustus 
1949, Almelo, Zwolle. 

 Smit, Hillechiena, leerling verpleegster, 15 september 1943,1 september 
1947, Zuidlaren, Onstwedde. 

 Steenbergen, Jantje C, leerling verpleegster, 29 september 1943, 29 
augustus 1944, Arnhem, De Wijk. 

 Sluis, Louise van der, dienstbode, 11 februari 1944, 15 december 1944, 
Wonseradeel, Van Echtenstraat 55. 

 Stoffers, Grietje, kinderverzorgster, 20 maart 1944, 22 december 1945, 
Ermelo, Ten Boer. 

 Stoit, Jantje, leerling verpleegster, 15 april 1944, 30 juni 1945, Zuidhorn, 
Zuidhorn. 

 Sikkens, Anna, leerling verpleegster, 28 april 1944, 28 februari 1948, 
Borger, Borger. 

 Schut, Neelina A, medisch analiste, 9 mei 1944, 18 augustus 1944, 
Rhenen, Rhenen. 

 

 Vollema, Trijntje, functie onbekend, in onbekend, uit 26 maart 1946, 
herkomst onbekend, naar Alteveerstraat 168. 

 Vos, Adriaantje, functie onbekend, in onbekend, uit 21 juli 1941, herkomst 
onbekend, naar Huizen. 

 Vries, Tjitske de, verpleegster, 26 juni 1939, 1 april 1944, Zuidlaren, 
Achtkarspelen. Ze komt 28 april 1944 terug, via Zuidlaren, en vertrekt 22 
augustus 1947 weer naar Achtkarspelen. 

 Vredevoogd, Anna, functie onbekend, in onbekend, uit 25 januari 1943, 
herkomst onbekend, naar Haren. 

 Veenstra, Anna, hulp in de huishouding, 3 mei 1941, 2 juli 1962, 
Amsterdam, Groningen. 

 Veer, Adriana H van der, verpleegster, 16 juni 1941, 3 september 1943, 
Veenendaal, Zeist. 

 Veen, Froukje van der, leerling verpleegster, 19 februari 1943, 23 mei 
1944, Dokkum, Almaar. 

 Vries, Trijntje de, leerling verpleegster, 30 april 1943, 31 maart 1947, 
Peize, Peize. 
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 Vording, Jantien, leerling verpleegster, 3 mei 1943, 20 januari 1944, 
Beilen, Beilen. 

 Verhoog, Jannetje, leerling verpleegster, 29 augustus 1944, 2 februari 
1948, Ermelo, Monster. 

 Vredevoogd, Anna, verpleegster, 28 juli 1944, 29 januari 1945, Haren, 
Haren. 

 

 Wijngaarden, Maria van, verpleegster, 13 mei 1942 tot 20 februari 1946, 
Ermelo, Apeldoorn. 

 Witte, Hesseltje de, verpleegster, 19 januari 1943 tot 26 augustus 1944, 
Wonseradeel, Haagje 113. 

 Wijnberg, Johanna, verpleegster, 1 december 1942, 17 februari 1943, 
Eschdoornstraat 36, Amsterdam. 

 Weide, Jantje van der, dienstbode, 20 maart 1944, 1 april 1945, 6e 
Krakeelse Wijk 9, Schutstraat 36. 

 Wieren, Klasina J van, kraamverpleegster, 26 september 1944, 14 januari 
1946, Emmen, Emmen. 

 

 Zigterman, Henderika, verpleegster, 30 april 1941, 4 juli 1945, Groningen, 
Groningen.  

 Zandvlies, Antonia H, verpleegster, 29 mei 1941, 22 september 1945, 
Groningen, Deventer. 

 Zijlstra, Jantina (Tiny), verpleegster, 10 november 1941, 29 maart 1946, 
Zuidlaren, Noordscheschut 75.  

 
We komen uit op 135 vrouwen, intern wonend boven de ziekenzalen, in de periode 
mei 1940-april 1945. In de bijgebouwen van het ziekenhuis woonden in die dagen: 
 

 Oosterhuis, Jan Wolter, woonde in de oorlog op Schutstraat 120, de 
directeurswoning. Hij vertrok per 18 november 1949 naar Blankenslaan 4. 
Van 1921 tot 1949 was hij directeur-chirurg van Bethesda. Hij was tevens 
vrouwenarts. Hij overleed in 1955 en werd te Hoogeveen begraven. 

 Steenbergen, Albert J, functie onbekend, woonde eveneens op 
Schutstraat 120 en vertrok in september 1945 naar Alteveerstraat 209. 

 Breukelen, H A A van, in 1944 nog koopman, inkomend in het pand 
Schutstraat 120, de directeurswoning, op 5 februari 1945, van Hoofdstraat 
11. Hij vertrok per 11 mei 1945 naar Alteveerstraat 209. 

 Massier, Willem, machinist ziekenhuis. Oftewel, stoker bij de ketel van het 
ziekenhuis, in de kelder. Woonde gedurende de oorlogsjaren op 
Schutstraat 122 en vertrok per 12 oktober 1956 naar Kanaalweg 91. 

 Kok, Albert, beheerder van de boerderij van Bethesda, woonde gedurende 
de oorlogsjaren op Schutstraat 124 en vertrok per 30 december 1947 naar 
Alteveerstraat 160. 

 
Op het gemeentehuis werd in 1944 een uittreksel gemaakt van het bevolkingsregis-
ter van Hoogeveen. Daarbij werden alle werkzame mannen in kaart gebracht. Er ligt 
ook een map met gevestigde artsen. Zo hier en daar werden in de dossiers opga-
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ven van medici aangetroffen. Het personeel van het ziekenhuis in oorlogstijd kan zo 
nog worden aangevuld met: 
 

 Velde, Pieter C N van de, arts, Pesserstraat 1. Geïnstalleerd als internist 
aan Bethesda in november 1936. Begin december 1940 benoemd tot 
geneesheer-directeur. Daarvoor al enige tijd waarnemend. Op 8 maart 
1945 geëxecuteerd te Woeste Hoeve. 

 Hogewind, Frans, arts, waarnemend voor Van de Velde ivm arrestatie. 

 Nijs, de, Johanna Jacoba, eerste vrouwelijke arts van Bethesda, 
waarnemend voor Van de Velde ivm arrestatie, met Hogewind. 

 Boer, Jacob, laborant ziekenhuis, Kanaalweg 102. 

 Swen, F H W, arts, Hoofdstraat 72. 

 Deutma, A, oogarts bij Bethesda. 

 Brinkman, J.W., keel-, neus- en oorarts bij Bethesda. 
 
Bethesda stond niet alleen. Het medische verzet was tevens een vanzelfsprekend 
voor de huisartsen van Hoogeveen en de buitengebieden. We spreken dan over: 
 

 Goosen, Doeko, Carstensdijk 58, Elim* 

 Brouwer, Henk A, arts, Carstensdijk, Elim, opvolger Goosen in 1941*. 

 Kooiman, Pieter, arts, Bentinckslaan 18. 

 Wal, van der, J.W.A., arts, Hoofdstraat 5. 

 Miete, Dirk M, arts, Hoofdstraat 5. 

 Reijnierse, Jozias, arts, Hollandscheveld 41*. 

 Reijnierse – Van Zanten, S, arts, Hollandscheveld 41*. 

 Duymaer van Twist, W L F, arts, Hoofdstraat 28. 

 Hospers, H, arts, Noordscheschut 81*. 

 Miedema, E J, Hoofdstraat 168. Voor het totaalbeeld opgenomen in het 
rijtje artsen dat werkzaam was, maar deze man was niet betrokken bij het 
verzet, doch actief als lid van de NSB. Hij was keuringsarts van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau en mede verantwoordelijk voor de verplichte 
uitzendingen en tewerkstellingen naar Duitsland. 

 
De huisartsen met een * hadden een eigen apotheek. De andere artsen hadden na-
tuurlijk ook medicatie nodig. De apothekers leverden. Het ging om: 
 
Dijk, J C, van., Hoofdstraat 120. 
Wal, van der, Steven A, Hoofdstraat 240. 
Geill, C G M, echtgenote van P.G van den Hoek, Hoofdstraat 240. 
 
Enkele andere artsen in Hoogeveen: 
 

 Brouwer, Roelof K, schoolarts, Linthorst Homanstraat 1. 

 Schipper, Hermanus, tandarts, Hoofdstraat 11. Op 8 maart 1945 
geëxecuteerd te Woeste Hoeve, samen met Van der Velde. 

 Oosting, F, tandarts, Stationsstraat 24. 
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Vroedvrouwen. Ze konden misschien niet direct wat betekenen voor het verzet, op 
basis van hun medische functie, maar omdat ze dag en nacht bij de weg mochten 
zijn, waren ze net als de wijkzusters goeie koeriers met briefjes en distributiebon-
nen: 
 
Ekhart, W, echtgenote van Johannes van Aalderen, Hoogeveen. 
Olieslagers, J H, echtgenote van H.Hindriksen, Hoogeveen. 
Blekking, W R, Hollandscheveld. 
Rietema, M, echtgenote van J.Geerts. 
Post, M, weduwe van P.Hoogweg, Schutstraat 32. 
 
Verder niet te vergeten: 
Laan, E J van der, wijkverpleegster van de Christelijke Ziekenverzorging te Hooge-
veen, in dienst vanaf 15 april 1938. 
Zuster Vlieg, wijkverpleegster van het Groene Kruis te Hoogeveen. 
Jonge, M de, wijkverpleegster-huisbezoekster van het Groene Kruis te Hoogeveen. 
Ging met eervol ontslag vanwege pensioengerechtigde leeftijd per 1 december 
1942. 
Tuin, H, wijkverpleegster-huisbezoekster van het Groene Kruis te Hoogeveen vanaf 
1 december 1942. 
Aardema, A, wijkzuster te Nieuwlande. 
Smit, Eefke, Zuideropgaande 27, wijkzuster in het Hollandscheveld. 
Dijkstra, Trijntje, Zuideropgaande 27, wijkzuster in het Hollandscheveld. 
 

DE OPERATIE VAN ‘ROOIE’ ARIE DE VRIES 
 

Een mooi voorbeeld van de inzet van Bethesda zien we rond wat er gebeurde met 
politieman ‘Rooie’ Arie de Vries. Op 4 september 1944 stond de 24-jarige Jantje 
Dekker, dienstbode te Hoogeveen, en een vriendin te praten met twee SS’ers, die 
naar het front zouden vertrekken. Twee uur later werd Arie de Vries, groepscom-
mandant van de rijkspolitie, opgebeld door wachtmeester Klein. Hij had de meisjes 
aangehouden. Ze wilden zich niet thuis laten brengen en waren brutaal opgetreden. 
De Vries gaf opdracht ze naar het bureau te brengen. Ze waren gearresteerd, 
vanwege het brutale gedrag. Ze wilden op het bureau ook niet de cel in, totdat 
wachtmeester Alting dwang toepaste. De volgende morgen rond een uur of acht 
waren ze weer vrij. Op dat moment kwam een Duitse SS-tandarts, bij wie Jantje 
Dekker in dienst was, naar De Vries toe. Hij gedroeg zich onhebbelijk en De Vries 
wilde hem niet te woord staan.  
 
Arie werd voor dit hele gebeuren ontboden bij de Ortscommandant van Hoogeveen. 
Die leek het allemaal niet zo belangrijk te vinden, maar er was wel een klacht bin-
nengekomen. Op 8 september om 9 uur ’s avonds moest hij bij de Gerichts-Offizier 
verschijnen. Hij kwam er en werd ontwapend door een zevental personen. Samen 
met Alting en Klein werd De Vries verhoord en in een cel gezet. Pakweg tien minu-
ten later zaten ze in een vrachtwagentje. In de buurt van Beilen stopten ze aan de 
kant van de weg. De wagen was defect. Uitstappen. De Duitsers openden het vuur 
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op hen met een machinepistool. Klein was vrijwel dadelijk dood. Alting zag kans te 
ontsnappen. Arie de Vries stortte zwaar gewond neer. Ze dachten dat hij dood was. 
Hij kroop na het vertrek van de Duitsers naar een boerderij, waar ze hem opvingen. 
Zuster Tiny Zijlstra was hoofdverpleegster. Ze ondersteunde dokter Oosterhuis, de 
chirurg, bij de operatie. Een kogel had de dikke darm open gereten. De operatie liep 
goed af. Zo werd Rooie Arie’s leven gered. De dag erop zouden de twee lijken in 
opdracht van de Duitsers worden begraven. Maar er werd er maar één gevonden. 
Met de Duitsers op zoek naar politieman Arie de Vries kon hij niet in het Ziekenhuis 
blijven, dan zouden ze hem vinden. Een draagbaar tussen twee grote wielen werd 
vaker ingezet. Tiny Zijlstra bracht hem met deze draagbaar naar de familie Sytsma, 
waar hij gedurende de oorlog bleef. Oosterhuis en Zijlstra, en alle andere medewer-
kers van Bethesda in oorlogstijd deden wat ze doen moesten, en dat was in de 
oorlog al heel bijzonder, omdat de Duitsers wat anders bevolen. Alle verdachte figu-
ren, alle onderduikers, alle Joden, iedereen die niet paste in het plaatje van de bet-
ter, moest worden aangegeven. Dat gebeurde niet. Je hielp iedereen, ongeacht zijn 
of haar achtergrond. 
 

BETHESDA EN DE TREINBESCHIETING ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1944 

 
Als op 5 augustus 1944 ten noorden van Hoogeveen een trein wordt beschoten, en 
er tientallen doden vallen, komen er ineens allemaal gewonden naar ziekenhuis Be-
thesda. Het verhaal gaat dat het ziekenhuis dan vol is, maar dokter Oosterhuis 
geeft aan dat dit niet van hem was, en doet verslag van Bethesda’s bijdrage in het 
opvangen van gewonden van deze oorlogshandeling, in de medische evaluatie van 
11 augustus 1944. We lezen hier alleen de inbreng van Bethesda: 
 
“Dr. Oosterhuis deelt mede dat, nadat hij van het voorgevallene in kennis was ge-
steld, hij terstond alle maatregelen heeft getroffen om het ziekenhuis voor de ont-
vangst van de gewonden in gereedheid te brengen. hierdoor was in het ziekenhuis 
alle hens aan dek en kon niemand van het  verplegend personeel worden gemist. 
Hij heeft de maatregelen zo getroffen, dat praktisch alle gewonden konden worden 
opgenomen. De order dat geen patiënten meer konden geplaatst worden is dan ook 
niet van hem uitgegaan.  
 
Alle brancards werden opgesteld en in twee lokalen werd hooi gebracht, daar er 
geen bedden beschikbaar waren. In elke zaal was plaats voor ongeveer 30 men-
sen. Voor iedere patiënt was een deken en kussen beschikbaar. Verder werd de 
operatiezaal in gereedheid gebracht, de instrumenten uitgekookt en tetanusserum, 
spalken, gips enz. klaargemaakt.  
 
Het eerste transport gewonden kwam ongeveer 15.30 uur binnen. Bij de operatie-
kamer was een administratrice opgesteld, die de namen der patiënten inschreef en 
hen een kaartje aan de pols of aan enig kledingstuk bevestigde. Allereerst werden 
de te behandelen gevallen geschift, waarbij bleek dat een patiënt inmiddels was 
overleden en twee patiënten door buikschoten dusdanig waren gewond, dat hulp 
niet meer kon baten.  
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Hij constateerde, dat in een geval een lichaamsdeel was afgebonden, welke afbin-
ding naar zijn oordeel niet nodig was, daar in het algemeen de bloedingen te gevol-
ge van ‘shock’ verschijnselen bij de patiënten zeer gering waren. Verder waren er 
twee fracturen gespalkt, 1 met metaal en 1 met een lat. Hij heeft twee amputaties 
verricht. Een boven de knie en een boven de enkel. Voorts werd bij een patiënt 
bloedtransfusie toegepast. Het resultaat was gering, daar weinig bloed kon worden 
ingespoten, omdat de bloedvaten erg waren vernauwd. 
Over het algemeen leden de patiënten weinig, deels ten gevolge van ‘shock’, deels 
ten gevolge van het toedienen van morfine. Hij heeft de patiënten later ondervraagd 
hoe zij over het voorgevallene dachten, of zij veel pijn hadden geleden, dorst had-
den gehad of dat het wachten op hulp lang duurde. Opmerkelijk was, dat er zeer 
weinig klachten waren en de patiënten eigenlijk geen pijn hadden gehad. Alle pa-
tiënten waren erg rustig. Toch hadden verschillende alles goed waargenomen. 
 
Bij alle gewonden werd tetanusserum ingespoten. Opmerkelijk was, dat de patiën-
ten weinig koorts hebben gehad. De temperatuur varieerde van 38-38,6. Dr.Oos-
terhuis heeft tot ’s avonds 7 uur doorgewerkt. Hij heeft zich overtuigd dat de ligging 
van de patiënten goed was. De gewonden zijn na behandeling zoveel mogelijk naar 
huis doorgestuurd tot op 7 na. Hij heeft geen enkele wond gehecht, doch ze be-
strooid met orgaseptonpoeder.” 
 

Bethesda bedankt! 
Voor alles wat alle personeelsleden samen 

voor ons, de bevolking van Hoogeveen, 
hebben gedaan in moeilijke tijden, en met 

name in de Tweede Wereldoorlog. 
 
 

Dit boekje wordt u aangeboden bij gelegenheid van de Dag 
van de Verpleging 2020, 75 jaar na de bevrijding. 

 
 

Omslag: 
Op de voorzijde het gezicht van de vrouw in oorlogstijd in Bethesda: zuster 
Tiny Zijlstra, samen met dokter Van de Velde (achterkant boekje) de spil in 

het verzet in en rond Bethesda. 
 

©Albert Metselaar, Hoogeveen 2020. 
Niets uit de tekst mag worden gepubliceerd en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, 
zonder vooraf verstrekte duidelijke en aantoonbare toestemming van de auteur. Mochten er 
auteurs- en/of andere wettelijke rechten rusten op foto’s, of andere delen uit deze publicatie, 
en er is geen contact met u geweest, dan was dat te goeder trouw. We horen dit dan graag 

van u, met overlegging van de onderliggende informatie. 
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