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‘Landverraderlijke’ Verpleegstersgemeenschap in de Tweede Wereldoorlog 

 

‘Landverraderlijk’, zo werd de in de Tweede Wereldoorlog opgerichte 

Verpleegstersgemeenschap genoemd toen deze op 17 september 1944 bij wettelijk besluit 

werd ontbonden en daarmee verboden.1 Over de Verpleegstersgemeenschap is weinig bekend. 

Dat is niet zo verwonderlijk. Deze gemeenschap vormde een klein onderdeel van de 

Nederlandse Volksdienst, die wel de nodige bekendheid heeft gekregen. Wat wilde de 

Volksdienst? Het ondergrondse blad Trouw plaatste het volgende in februari 1942: 

 

„Steun aan die volksgenooten, die voor het Volk van waarde zijn, dus diegenen, die 

een gezonde erfstroom kunnen doorgeven, daarmee gezond nageslacht scheppend, dat 

voor 't Volk van waarde is". Dit houdt in „dat het niet gezonde deel van het Volk, de 

z.g.n. debielen en niet valide volksgenooten voor 't werk van den N.V.D. van geen 

waarde is". „Het erf-biologisch gezonde gezin, als kern van een erfbiologisch gezond 

Volk is het richtsnoer volgens hetwelk de N.V.D. werkt". Aldus de Leider van den 

Ned. Volksdienst aan zijn hoofdambtenaren.2 

 

De grondregel van de Volksdienst was 

 

dat ieder gezond en sociaal Nederlandsch gezin, dat buiten eigen schuld in 

moeilijkheden is geraakt, aanspraak kan maken op hulp en bijstand van den Ned. 

Volksdienst. Niet tot het terrein van den Ned. Volksdienst behoort de zorg voor de 

Ouden van Dagen, a-socialen en onvolwaardigen.3 

 

De Volksdienst meende dat de ‘krankzinnigen, zwakzinnigen, onvolwaardigen’ vertroeteld 

werden en dat er geen aandacht was voor de sterken, die inmiddels werkloos waren geworden 

en afgedaald tot passiviteit. Het land gaf, aldus de Volksdienst, meer uit voor 

‘onvolwaardigen en gevangenen dan voor de werkloozen’.4  

Een brochure van de Volksdienst vermeldde dat het wel nodig was ‘dat de lichamelijk en 

geestelijk zwakken [werden] verzorgd, maar meer nog [was] het noodig, dat de lichamelijk en 

geestelijk gezonden’ de volle aandacht kregen. Hiervoor richtte de Volksdienst de 

adviesbureaus ‘Moeder en Kind’ op en eigen organisaties voor gezinsverzorging, 

tandheelkunde op de scholen, uitzending (vakanties) voor moeders en kinderen. Ook 

exploiteerde de Volksdienst tehuizen voor kinderen wanneer moeders tijdelijk niet in staat 

waren hun kinderen te verzorgen.5 De Volksdienst propageerde dat het volk ‘in de eerste 

plaats gezond en sterk gemaakt en daarna gezond en sterk gehouden’ diende te worden. 

Bovendien betoogde de dienst dat de hulpverlening ‘niet partij-politiek of confessioneel 

gebonden’ was.6 Die stellingname kon niet worden waargemaakt. Hierboven is duidelijk 

geworden dat de Volksdienst niet vies was van nationaalsocialistische denkbeelden. 

Bovendien waren de meeste leden van de Volksdienst aanhangers van de politieke partij, de 

Nationaal-Socialistische Beweging (NSB).7  

De band tussen de Verpleegstersgemeenschap en de Volksdienst roept vragen op: in hoeverre 

hingen de verpleegsters van de Verpleegstersgemeenschap nationaalsocialistische 

denkbeelden aan? Sloten zij bijvoorbeeld ook groepen mensen uit van hulp, zoals de 

Volksdienst dat deed? Hoe gingen zij te werk? Op basis van primaire bronnen worden 

antwoorden gegeven op deze vragen. 
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De Verpleegstersgemeenschap 
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Eerste vier van de vijftien artikelen van de Statuten van de Verpleegstergemeenschap,  

‘s-Gravenhage, 30 november 1942.*   

Volgens artikel 1 van de statuten diende de Verpleegstersgemeenschap het volk door het ter 

beschikking stellen van verpleegsters voor ‘zieken en personen, die verpleging van noode’ 

hadden. Dat zou toch anders gaan uitpakken, zal verderop blijken. 

Verpleegsters die lid wilden worden moesten de Nederlandse nationaliteit hebben en niet van 

joodse afkomst zijn. Een verpleegster met één ‘naar ras voljoodschen grootouder’ kwam niet 

in aanmerking om lid te worden. Hier tekent zich al het nationaalsocialistische gedachtegoed.   

Zodra de statuten van kracht waren, werd de oprichting van de Verpleegstersgemeenschap 

eind december 1942 grootscheeps aangekondigd. Opmerkelijk genoeg werd de gemeenschap 

in kranten aangekondigd als ‘zustergemeenschap’ en niet als ‘Verpleegstersgemeenschap’.8 In 

augustus 1943 kon breed worden bekendgemaakt dat de verpleegster A.M. Noordhoek Hegt 

als leidster was aangesteld.9 In een toespraak op 11 september 1943 vertelde zij, tijdens een 

landdag van de NSB-organisatie voor artsen, het Medisch Front10, dat zij op 15 juli 1943 in 

dienst was getreden van de Nederlandse Volksdienst.11 Zij betoogde dat verpleegsters in de 

Volksdienst een andere taak hadden dan die in ziekenhuizen of in de wijk. Die hadden de taak 

de zieken te helpen gezond te maken, maar binnen de Volksdienst hadden zij, aldus de 

leidster, de taak ‘wat gezond is gezond te laten blijven zelfs gezonder te maken’. Zuster 

Noordhoek Hegt vond dat ‘voorwaar een heel mooie taak’ want ‘veel werd er voor onze 

zieken gedaan weinig voor de gezonden’.12 Hier is een tegenspraak met artikel 1 van de 

statuten. Daarin staat, zoals hierboven al is aangegeven, dat de Verpleegstersgemeenschap 

verpleegsters beschikbaar stelt voor zieken en personen die verpleging nodig hebben.  

Het werk van de Verpleegstersgemeenschap was volgens Noordhoek Hegt hiermee geheel in 

lijn van de Volksdienst. Het was daarom dat er verpleegsters en kraamverzorgsters verbonden 

waren aan de adviesbureaus voor moeder en kind. Noordhoek Hegt deelde mee dat ‘er helaas 

te weinig verpleeghulp’ was om ‘ze overal in te kunnen zetten’.13 De leidster ging verder in 

op toekomstige arbeidsvoorwaarden voor verpleegsters die zich verbonden aan de 

Verpleegstersgemeenschap. Zij benadrukte het belang van de rechtspositie van verpleegster, 

het gunstige salaris, de betere arbeidstijden en een goed geregelde ouderdomsvoorziening. 

Kennelijk was het nodig deze positieve voorwaarden te benoemen om meer verpleegsters te 

werven voor de Verpleegstersgemeenschap. Gesprekken met directies van instellingen liepen 

spaak omdat er bezwaar was dat de Verpleegstersgemeenschap ‘politiek ingesteld’ zou zijn. 

De leidster verzekerde haar toehoorders echter dat de Verpleegstersgemeenschap politiek en 

kerkelijk ongebonden was.14  

 
* Overgenomen van de website Het Geheugen. Geraadpleegd op 13 november 2022, van 

https://geheugen.delpher.nl 

https://geheugen.delpher.nl/
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Die ongebondenheid bleek een speerpunt te zijn. In het artikel ‘Hulp zonder hokjes’ in Het 

Volk van 7 januari 1943, stond nadrukkelijk vermeld dat de Verpleegstergemeenschap voor 

het hele volk was en niet gebonden wilde zijn aan ‘Rode, Witte, Gele, Groene en anders 

getinte kruisen’, want in de ‘veelheid van kruisen uitte zich ook een veelheid aan geestelijke 

sfeer’. De Verpleegstersgemeenschap wilde ‘de Nederlandse volksgemeenschap als een 

ondeelbare eenheid zien en als ondeelbare eenheid dienen’.15 Mogelijk was dat de reden dat 

de term ‘zustergemeenschap’ naar buiten toe ingeruild werd voor 

‘Verpleegstersgemeenschap’ zoals de officiële naam ook volgens de statuten luidde. De titel 

‘zuster’ zou kunnen verwijzen naar een rooms-katholieke of protestantse zuil.16 

De leidster timmerde flink aan de weg. Zo sprak zij in een uitgebreide lezing op 30 maart 

1944 te Utrecht over het door de Verpleegstersgemeenschap inzetten van 

(kraam)verpleegsters, kraamverzorgsters en gezinshulpen ten behoeve van het gezonde gezin, 

de kraamvrouw en kind. Zij sprak onverhuld letterlijk het volgende: ‘Onvolwaardige gezinnen 

worden door ons niet geholpen deze verwijzen we dan ook naar Maatschappelijk Hulpbetoon’ 

(vorm van sociale dienst).17  

De Volksdienst had eigen kraamzorgafdelingen in de grote steden. Gezinshulpen werden door 

de Volksdienst zelf geschoold ‘in wat koken naaien verplegen enz.’ Scholen voor 

kraamverzorgsters in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag waren in oprichting. De 

eerste cursus zou volgens de leidster, op 3 april 1944 starten. De Volksdienst had eigen 

lesmateriaal voor deze opleidingen geproduceerd.18 Een opleiding tot kraamverzorgster 

duurde, aldus de leidster, drie maanden. Gedurende die periode verbleef de leerling intern en 

diende zich aan strenge huisregels te onderwerpen. Daarna zou de theoretisch geschoolde 

kraamverzorgster met een kraamverpleegster, die was opgeleid in het ziekenhuis, de wijk in 

gaan.19 Opnieuw benadrukte de leidster dat het moeilijk was om aan verpleegsters te komen. 

Er verschenen daarom later in het jaar wervingsadvertenties in landelijke dagbladen.20 

Het werkgebied van de Verpleegstersgemeenschap voor het gezonde gezin was dus breed. 

Men had behoefte aan wijkverpleegsters, wijkkraamverpleegsters, kraamverzorgsters, 

docentes, een hoofd bij een hulppost voor ‘Moeder en Kind’ en een leidster van een 

kindertehuis. Bovendien waren er plannen voor een vakantiehuis voor verpleegsters en een 

tehuis voor oud-verpleegsters. In een gesprek tussen een verslaggever van een krant en de 

leidster, in mei 1944, kwam wederom naar voren dat er een rechtvaardige salarisregeling en 

een positieverbetering van de verpleegster in het algemeen moest komen. Vervolgens liet de 

leidster weten dat zij de hoop koesterde dat alle Nederlandse verpleegsters, voor zover zij niet 

tot een kloosterorde behoorden, zich zouden verenigen in de Verpleegstersgemeenschap.21 

Dat dit ideaal niet werd bereikt, blijkt uit de namenlijst van 1944. Deze laat zien dat er slechts 

35 verpleegsters werkzaam waren voor de Volksdienst en vijf verpleegsters die niet 

werkzaam waren voor de Volksdienst, maar kennelijk wel lid waren.22 De 

Verpleegstersgemeenschap was dus niet groot. 

Gemeente Ziekenhuis Zaandam23 

De Volksdienst had weliswaar eigen opleidingen tot gezinshulp en kraamverzorgster, maar 

een eigen opleiding tot A-verpleegster had de dienst niet. Dat kon ook niet. Alleen een 

ziekenhuis kon een verpleegopleiding verzorgen. Toch blijkt dat de Volksdienst invloed wilde 

uitoefenen op de verpleegopleiding. In mei 1944 vertelde de leidster van de 

Verpleegstersgemeenschap – A.M. Noordhoek Hegt – dat er een overeenkomst was gesloten 

met het Gemeente Ziekenhuis te Zaandam genoemd.24 In dat ziekenhuis werkten in 1944 78 

verplegenden (waarvan één verpleger) in verschillende functies, waaronder 57 leerling-

verplegenden.25 

 

1942 
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Het contact tussen de Volksdienst en het Zaanse Gemeente Ziekenhuis is niet 

verbazingwekkend. In het eerste kwartaal van 1942 werd de geneesheer-directeur W.H. 

Levend door de NSB-burgemeester C. van Ravenswaay aan de kant geschoven. W. Beekhuis 

werd waarnemend directeur. Op 1 mei 1942 werd de jonge arts F. Houdijk aangesteld als 

nieuwe geneesheer-directeur. Houdijk was actief als secretaris van het Medisch Front en 

leider van het Nationaal-Socialistisch Studentenfront.26 Er was ook sprake van de benoeming 

van een ‘Zuster-docente, die speciale zorgen zal besteden aan de opleiding der zusters’.27 Of 

deze verpleegster ook de Duitse zijde had gekozen is waarschijnlijk. De band tussen het 

Gemeente Ziekenhuis Zaandam en de Volksdienst wordt nog eens bevestigd door een oproep 

van de Volksdienst aan aanstaande moeders om te komen bevallen op de kraamafdeling van 

het Gemeente Ziekenhuis. Minderkapitaalkrachtigen kregen een gereduceerd tarief.28 

Bovendien riep de NSB-burgemeester op om te solliciteren als (leerling-)verpleegster. 

Sollicitatiebrieven moesten worden verzonden naar de Personeel-Centrale op het stadhuis te 

Zaandam.29 Op deze wijze hield de NSB grip op de politieke kleur van de sollicitant, de 

aankomende ambtenaar. Met Houdijk en twee NSB-zusters was de sfeer in het Gemeente 

Ziekenhuis bedorven. Medewerkers moesten op hun woorden passen.30 Een verpleegster werd 

bijvoorbeeld ontslagen vanwege haar anti-Duitse houding.31 Toch wordt ook gemeld dat 

Houdijk zelf een tamelijk neutrale positie in het ziekenhuis aannam. De Hitlergroet was 

binnen het ziekenhuis verboden en hij zorgde dat een vastgezette ziekenhuisbroeder vrijkwam 

na het beledigen van een Wehrmachtsoldaat. Bovendien hield hij een collega verborgen die 

door Duitsers werd gezocht.32  

 

1944 

Houdijk vertrok in 1944 naar het Oostfront en werd opgevolgd door de NSB’er gynaecoloog 

dr. Hooge(n)boom, die na Dolle Dinsdag de vlucht nam.33 Opnieuw kreeg vicedirecteur 

Beekhuis de leiding. Houdijk kwam in Duitsland tot inkeer. De omgang met Engelse en 

Amerikaanse artsen in het Diaconessenziekenhuis te Nimburg gaf hem het inzicht ‘dat de lijn 

die hij sinds 1934 volgde naar de afgrond voerde’.34 Na een internering van zestien maanden 

werd hij op 10 oktober 1947 vrijgesproken, ‘echter wel [met] ontzetting uit het actief en 

passief kiesrecht’.35  

In 1993 werd op basis van oral history herinneringen opgehaald door medewerkers die 

gedurende de Tweede Wereldoorlog werkten in de Zaanse ziekenhuizen.36 Zusters waren 

moedig. Ondanks de NSB-leiding in het Gemeente Ziekenhuis lieten zusters joodse kinderen 

onderduiken en verzetsstrijders stiekem als ‘patiënten’ opnemen totdat zij na spertijd weg 

konden. De interviews leverden ook anekdotes op over Houdijk en Beekhuis. Een groot deel 

is opgetekend in het gedenkboek Feiten uit de Zaanse Geneeskunde van de twintigste eeuw 

van F. van Soeren.37  

Annie Dijkstra, toenmalig medisch analiste, sprak over twee ‘foute zusters’. Hun namen 

komen niet voor op de lijst van de Verpleegstersgemeenschap in het Nationaal Archief. 38 Ook 

noemde Dijkstra een medisch secretaresse ‘die fout was’.39 Een geïnterviewde vertelde dat er 

op Dolle Dinsdag – 5 september 1944 – een bus werd voorgereden die ‘foute zusters’ kwam 

ophalen, maar die na enkele dagen op hangende pootjes weer terugkwamen.40 Volgens 

mevrouw H. Teensma ging het om vier zusters die terugkwamen, maar die niet meer in dienst 

konden van het Gemeente Ziekenhuis omdat de plaatsen inmiddels waren ingenomen door 

zusters uit het ontruimde Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk.41 De journalist en politicoloog 

Erik Schaap heeft het over ‘zeventien deutschfreundliche verpleegsters’ die in september 

1944 de stad overhaast verlieten.42  

 

1945 
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Na de oorlog werd ten behoeve van een zuiveringscommissie het een en ander uit de doeken 

gedaan over het doen en laten van NSB-zusters en W. Beekhuis. In een rapport over Beekhuis 

staat letterlijk: ‘Als waarnemend Directeur heeft Dr. Beekhuis goed Nederlandsche 

verpleegsters laten bedreigen door den Commissaris van politie’.43 De op de post herplaatste 

geneesheer-directeur W.H. Levend heeft in mei 1945 in een rapport aan een 

zuiveringscommissie een boekje opengedaan over Beekhuis. Deze man weigerde bijvoorbeeld 

het ontslag van zonet gediplomeerde A-verpleegsters. Zij konden niet gemist worden. 

Beekhuis liet onder dwang en met dreigementen deze zusters een brief ondertekenen zodat zij 

niet eerder met ontslag konden totdat er vervanging was. Daarbij waren aanwezig 

waarnemend burgemeester B.A. van der Sluijs (opvolger van Ravenswaay) en de commissaris 

van politie J. Kemper. Een zuster werd naar het politiebureau gebracht, maar werd vrijgelaten 

toen twee andere verpleegsters uit solidariteit ook naar het politiebureau gingen. Weglopende 

zusters werden op verzoek van Beekhuis door de politie op straat aangehouden. Beekhuis was 

lid van de Volksdienst.44 Zusters werden dus geïntimideerd in het Gemeente Ziekenhuis van 

Zaandam. Of leerling-verpleegsters ook werden geïndoctrineerd is een vraag. Er was een 

lesboek voorhanden die daarvoor wel gebruikt zou kunnen worden, namelijk dat van G.F. 

Gezelle Meerburg, lid van het Medisch Front. 

Lesmateriaal voor leerlingen-verpleegsters: lesboek van G.F. Gezelle Meerburg  

De Nederlandse Volksdienst leidde dus zijn eigen verzorgend personeel op en gebruikte 

hiervoor zelf ontwikkeld lesmateriaal.45 De vraag is belangwekkend of in ziekenhuizen met 

een NSB-directie nationaalsocialistisch getint lesmateriaal voor de verpleegstersopleiding 

werd gebruikt. Omdat, volgens de leidster, er een overeenkomst was tussen het Gemeente 

Ziekenhuis Zaandam en de Verpleegstersgemeenschap lijkt dat zeker in Zaandam voor de 

hand te liggen.46 In elk geval was er gedurende de oorlog een lesboek voorhanden waaruit de 

politieke voorkeur van de schrijver naar voren kwam, namelijk de in 1943 uitgebrachte vijfde 

druk Algemene Ziekenverpleging van G.F. Gezelle Meerburgs.47 De auteur was onder meer 

actief als keuringsarts voor de arbeidsinzet in Duitsland en Leider van de Sectie Verplegenden 

van het Medisch Front. De leidster van de Verpleegstersgemeenschap noemde hem ook 

tijdens haar speech voor het Medisch Front op 11 september 1943.48 Gezelle Meerburg was 

met de eerdere vier drukken van zijn lesboek geen onbekende.49 De vierde druk werd in 1940 

in het Tijdschrift voor Ziekenverpleging nog aangemerkt als ‘keurig verzorgd’, bekend en 

‘blijkbaar gewaardeerd’.50 Aan de vijfde druk besteedde dit tijdschrift geen aandacht omdat 

hoogstwaarschijnlijk de redactie geen politiek standpunt in wilde nemen. Gezelle Meerburg 

schoof in deze editie, met name in het hoofdstuk ‘Kort begrip van maatschappelijke 

gezondheidszorg’, zijn nationaalsocialistische ideeën niet onder stoelen of banken.51 Hij vond 

bijvoorbeeld aan de hand van de sterk op de rasverbetering georiënteerde D. Herderschêe, dat 

het funest was dat ‘weinig begaafde ouders’ kinderen kregen. Gezelle Meerburg vond dat 

‘vele kinderen en kleinkinderen eveneens geestelijk zeer laag ontwikkeld’ waren van ‘een 

man, die analphabeet of dom is’.52 En vervolgens:  

 

Vroeger bracht een groot deel van deze [achterlijke] kinderen het niet tot de 

voortplantingsleeftijd, de natuur roeide ze uit. Nu zij door de praeventieve 

geneeskunde (consultatiebureaux enz.) in het leven blijven, verstoren zij het 

evenwicht in de bevolking, wat betreft het begaafde en niet-begaafde deel. In 

alle kringen is de vruchtbaarheid verminderd, behalve juist in de kringen der 

zorgelozen.53  

 

Gezelle Meerburg vervolgde met: 
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De pauper behoort soms tot de z.g. anti-socialen, die zijn kinderen voorgaat in 

straatslijperij, diefstal, bevorderen van prostitutie. Veel prostituees zijn debiel, 

te lui om te werken, zoals de debiel in het algemeen is. Gelukkig heeft de 

prostituee meestal geen of hoogstens één kind, de gonorrhoische infectie maakt 

haar steriel (…). De gezondheid van een volk, zowel lichamelijk als geestelijk 

is een kostbare schat, daarom zal zieke erfstof beperkt moeten worden, wil zij 

de gezonde niet benadelen, ja overwoekeren.54 

 

De auteur was uitgesproken over enkele nationaalsocialistische instanties zoals de 

Artsenkamer en de Nederlandse Volksdienst.55 Hij eindigde zijn lesboek door een overzicht te 

geven van de opleidingen tot verplegende en de aantekeningen daarbij met een pleidooi voor 

de wijkverpleging die hij nog teveel een ‘luxe-opleiding’ vond.56 

Zijn visie op de opleiding tot wijkverplegende en op de hele opleiding tot verplegende bracht 

Gezelle Meerburg via een ander medium tot uiting. Als Leider van de Sectie Verplegenden 

van Medisch Front had hij toegang tot het blad Volksgezondheid. Orgaan van Medisch Front. 

Daarin schreef hij in 1943 dat de opleiding tot A-verplegende verlengd moest worden van drie 

naar vier jaar met daarin opgenomen de kraam-, kinder- en wijkaantekeningen. De bestaande 

aantekeningen kwamen daarmee te vervallen. Gezelle Meerburg betoogde verder dat de 

lesstof voor de wijkaantekening die ‘in scholen voor maatschappelijk werk’ werd gegeven bij 

de opleiding tot A-verpleegster betrokken moest worden. De A-verpleegster moest  

 

meehelpen bij het bestrijden der erfelijke ziekten, mee ingeschakeld worden in den 

strijd, het volk de oogen te openen voor den dreigenden ondergang van het ras (…) zij 

[moest] ingeschakeld worden in de strijd tegen het pauperisme. Juist als verpleegster 

in de wijk (…) [kon] zij voor ons volk van zoo groot nut wezen.57 

 

Gezelle Meerburg toonde een duidelijke visie op een nieuwe opleiding voor verpleegsters. Zo 

moest de verpleegster tijdens haar opleiding gedetacheerd worden bij de medische afdeling 

van de Nederlandse Volksdienst. Ook vond hij dat de kraam in hetzelfde jaar als de wijk 

gegeven kon worden. Hij betoogde dat de concurrerende opleiding tot kraamverzorgster 

opgeheven kon worden. De kinderaantekening kon volgens Gezelle Meerburg ook in de A-

opleiding worden opgenomen. Begon een verpleegster haar opleiding in een 

kinderziekenhuis, dan moest zij volgens Gezelle Meerburg een jaar overwerken in een 

algemeen ziekenhuis. Ongewoon is Gezelle Meerburgs visie op de B-opleiding. Die kon 

volgens hem vervallen. Leerlingen in een psychiatrische inrichting zouden dezelfde examens 

als de leerlingen in een algemeen ziekenhuis moeten krijgen, aangevuld met wat extra 

praktische handelingen. Daarna zouden zij, net als degenen die de opleiding startten in een 

kinderziekenhuis, een jaar moeten overwerken in een algemeen ziekenhuis alvorens het 

wijkjaar met kraam in te gaan.58 Gezelle Meerburg pleitte dus voor een brede opleiding tot 

verpleegster/verpleger, waarin de algemene en psychiatrische verpleging en de aantekeningen 

voor de wijk-, kraam, en kinderverpleging waren samengevoegd. Wat hij voorstelde was niet 

nieuw. Voordat de Wet op de Ziekenverpleging van 1921 van kracht werd, waren soortgelijke 

voorstellen gedaan.59 Nieuw was wel het nationaalsocialistische gedachtegoed in de opleiding 

met aandacht voor rasverbetering, de gezonde mens, maatschappelijk werk en de kraam.  

Gezelle Meerburg stond na de Tweede Wereldoorlog terecht voor zijn nationaalsocialistische 

idealen. Met name zijn activiteiten als keuringsarts voor de arbeidsinzet in Duitsland werden 

hem kwalijk genomen. De strafeis was vier jaar gevangenisstraf en ontzetting uit het ambt van 

geneeskundige.60  
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Tot slot 

De Verpleegstersgemeenschap was een gemeenschap die pretendeerde niet gebonden te zijn 

aan godsdienst en politieke partij. Door de banden met de Nederlandse Volksdienst en het 

Medisch Front moet toch geconcludeerd worden dat er sterke banden waren met de NSB. 

Buiten kijf staat dat de Verpleegstersgemeenschap nationaalsocialistische trekken had. Joodse 

verpleegsters mochten geen lid worden. De Verpleegstersgemeenschap sloot ‘onvolwaardige 

gezinnen’ uit van zorg en legde zich toe op de gezonde mens in tegenstelling tot wat de 

Statuten voorwendden. Het begrip ‘onvolwaardig’ was een ruim begrip voor 

nationaalsocialisten. De geschiedenis heeft laten zien dat psychiatrische patiënten en mensen 

met een verstandelijk beperking in het nazi-Duitsland van Hitler op grote schaal werden 

verwaarloosd, gesteriliseerd en gedood.61 Momenteel wordt de Nederlandse geschiedenis in 

kaart gebracht betreft zorgvragers en zorgverleners in de psychiatrie en verstandelijk 

gehandicaptenzorg ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.62 

De Leider van de Sectie Verplegenden van Medisch Front Gezelle Meerburg laat er met de 

vijfde druk van zijn lesboek Algemene Ziekenverpleging en zijn artikel in Volksgezondheid, 

Orgaan van Medisch Front geen twijfel over bestaan dat de nationaalsocialistische idealen 

invloed hadden op verpleegsters, voor zover zij in contact kwamen met zijn lesboek en/of 

artikel. Het is echter de vraag in hoeverre zijn lesboek de (leerling-)verpleegsters bereikte, 

want bij navraag bij de uitgever blijkt dat, voor zover was na te gaan, de oplage slechts circa 

986 was.63 Bovendien had het lesboek concurrentie van twee populaire – niet-

nationaalsocialistische – lesboeken: Zr. H.A. Melk, De praktijk der ziekenverpleging (2e druk; 

1941) en J. Eduard Stumpff, Voorlezingen over Ziekenverpleging (13e druk; 1939).64 Zuster 

Melk’s boek werd in 1941 door het Tijdschrift voor Ziekenverpleging gewaardeerd als een 

zeer goed lesboek, voortreffelijk en ten volle aanbevolen.65 Helaas was niet te achterhalen hoe 

groot de oplagen waren van de diverse drukken van het lesboek van Melk.66 Dat een oplage 

van circa 986 van Gezelle Meerburgs lesboek niet groot was, kan worden vergeleken met 

Stumpffs Voorlezingen over Ziekenverpleging. Alleen al in 1906 bracht uitgever F. Bohn van 

het eerste deel 1250 exemplaren uit, gevolgd door het tweede deel in 1907.67 In 1939, 1945 en 

1947 verschenen respectievelijk een dertiende, veertiende en vijftiende druk. In die veertig 

jaar gingen meer dan 30.000 exemplaren over de toonbank. Een grove som laat zien dat er per 

druk gemiddeld 2000 exemplaren verschenen. Stumpffs boek was ‘een bijbel voor 

verpleegsters’ en een ‘steady seller’, aldus de jubileumuitgave ter gelegenheid van het 250 

jaar bestaan van uitgeverij Bohn in 2002.68  

In elk geval kreeg de vijfde druk van Gezelle Meerburg weinig kans om gebruikt te worden, 

want een jaar later, in september 1944, werd het zuiden van Nederland bevrijd en werden 

nationaalsocialistische organisaties en dus hun literatuur verboden.69  

Hoewel de Verpleegstersgemeenschap duidelijk nationaalsocialistisch georiënteerd was, lijkt 

het erop dat deze denkbeelden weinig invloed hebben gehad op het nazificeren van de 

verpleging in Nederland. Daarvoor was zij met veertig verpleegsters te beperkt van omvang. 

Het werven van verpleegsters bleek ook niet eenvoudig. Wat daar de oorzaak van was, is 

gissen, maar mogelijk vonden verpleegsters dat het uitsluiten van zieke mensen en de 

aandacht voor de gezonde mens indruisten tegen de eigen beroepscode.70 Bovendien waren 

uitgesproken NSB-verpleegsters niet geliefd, zo bleek in het Gemeente Ziekenhuis Zaandam. 

De Verpleegstersgemeenschap kreeg ook nauwelijks de tijd om gezag te krijgen. Zij werd pas 

halverwege de oorlog in november 1942 opgericht en nauwelijks twee jaar later kreeg de 

Verpleegstersgemeenschap, met onder meer de Nederlandse Volksdienst en Medisch Front, 

een verbod als ‘landverraderlijke’ groep in de eerste bevrijde delen van Nederland. Dat de 

Verpleegstersgemeenschap weinig overwicht had/kreeg, blijkt ook wel uit het feit dat het 

gerenommeerde Tijdschrift voor Ziekenverpleging, dat in de Tweede Wereldoorlog ook 
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uitkwam, geen woord schreef over de Verpleegstersgemeenschap, haar leidster of de 

Nederlandse Volksdienst.71  

 

Koos Duivesteijn-Ockeloen 

Rotterdam, mei 2016, maart 2019, oktober 2020, november 2022.  
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