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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Een schokkend feitenrelaas over de psychiatrie tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stierven meer dan 1100 patiënten in de psychiatrische 

inrichting de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. De ramp die zich in deze inrichting 

voltrok is tegenwoordig bijna vergeten. Toch worstelen veel nabestaanden nog steeds 

met vragen. Wat is er gebeurd met hun verwanten? Is er verband tussen het feit dat de 

inrichting werd geleid door nationaalsocialisten en de dood van hun dierbare?  

 

Op basis van archiefonderzoek, unieke egodocumenten en interviews met nabestaanden 

bieden de auteurs een rijk geïllustreerde reconstructie van de gebeurtenissen op de 

Hoeve tijdens de bezetting. Daarmee geven zij niet alleen een verklaring voor de 

torenhoge sterfte onder de patiënten, maar ook een unieke inkijk in het reilen en zeilen 

van een Nederlandse psychiatrische inrichting die door de Tweede Wereldoorlog geheel 

ontwricht werd. 

Over de auteurs: 

Marco Gietema studeerde geschiedenis en filosofie en volgde een master in Holocaust- 
en genocidestudies. Hij studeerde in 2015 af aan de Universiteit van Amsterdam op een 
scriptie over de lotgevallen van patiënten, bestuurders en professionals in de Willem 
Arntsz Hoeve tijdens de Tweede Wereldoorlog 
 

Cecile aan de Stegge, sinds 1982 ggz-verpleegkundige, studeerde in 1988 af aan de 

Universiteit Leiden in de filosofie en in gezondheidszorgbeleid. Daarna werkte zij als 

strategisch adviseur in de gezondheidszorg en gaf les. In 2012 promoveerde ze aan de 

Universiteit Maastricht op historisch onderzoek naar de ontwikkeling van de ggz-

verpleegkunde. Als geassocieerd onderzoeker bij het NIOD houdt ze zich bezig met de 

Nederlandse ggz tijdens de Duitse bezetting. 

 

 

Extra/Recensies: 

 

Medisch Contact | Bespreking van het boek ‘Vergeten slachtoffers’ 

 

https://www.vergetenslachtoffers.nl/ 

 

RTL nieuws | Waarom stierf Mien? Eindelijk aandacht voor psychiatrische 

oorlogsslachtoffers 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/boeken-en-films/media-en-cultuur/vergeten-slachtoffers.-de-geschiedenis-van-psychiatrische-patienten-in-nederland-tijdens-de-tweede-wereldoorlog.htm
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