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NL-HtSA 1036 Dr. Heinrich Joseph Maria Schade (1881-1948) als persoon en als 

geneesheer-directeur van de Psychiatrische Inrichting ‘Coudewater’ te ‘s-

Hertogenbosch, 1899-1948(2005) 

 

Aangepast 14 november 2019 

 

 

Inleiding 

 

Heinrich Joseph Maria Schade was geboren in Groningen, alwaar hij ook studeerde en promoveerde 

in de geneeskunde. Drie van zijn grootouders waren Duitser. Hij huwde in 1912 met Bertha Otté. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij bataljonsarts van het IIIe bataljon van het 17e Regiment 

Infanterie. Hij was de uitvinder van de ‘mandi-kuip’, een draagbare wasinstallatie of transportabele 

badinrichting voor militairen te velde. Vanaf 1927 was geneesheer-directeur van de Psychiatrische 

Inrichting, toen nog geheten Geneeskundig Gesticht ‘Coudewater’ te Rosmalen en als zodanig in 

dienst van de Godshuizen. Daarvoor vervuilde hij eenzelfde functie bij ‘Reinier van Arkel’. 

Zijn leven en dat van zijn gezin onderging een tragische wending toen hij net na de bevrijding op 24 

oktober 1944 door de O.D.1 te Rosmalen als mogelijke collaborateur werd opgepakt en zonder 

heldere tenlastelegging gevangen gezet in eerst het Lyceum (Sint-Josephstraat? Papenhulst?) in ’s-

Hertogenbosch en daarna in het gevangenkamp te Vught, zijn echtgenote in Maastricht. Van het ene 

op het andere moment verloor hij zijn baan, zijn pensioen, zijn inkomen en zijn maatschappelijke 

positie, een slag die hij niet meer te boven is gekomen. Enige aanwijzingen voor zijn ‘collaboratie’ 

ontbreken. In inv.nr. 14 heeft hij de hem bekende beschuldigingen een voor een weerlegd. Hij werd op 

24 september 1945 op beslissing van het Tribunaal Bijzondere Rechtspleging te ’s-Hertogenbosch 

weer op vrije voeten gesteld. Over dit drama is in de jaren ’80 een videoproductie gemaakt en een 

artikel verschenen in Rosmalla Extra, deel 7 Het drama-Dr. H. Schade, maart 1997, een uitgave van 

de Heemkundekring Rosmalen, met een biografie van Schade: 

https://www.heemkundekringrosmalen.nl/images/pdf/rosmalla/RosmallaExtra07.pdf. In Museum de 

Kluis te Boekel hangt het portret van hem, geschilderd door J. Schreuder in 1928: 

https://photos.app.goo.gl/UZnQTPEKJd7oFqq2A.  

De stukken zijn in 2018-2019 bij het Stadsarchief aangekomen. Alleen een enkele kopie is verwijderd. 

De video van de gedramatiseerde documentaire wordt nog aan de plaatsingslijst toegevoegd. 

 

Het archief is openbaar. Alleen inv.nrs. 12, 13 en 14 mogen worden ingezien ten behoeve van 

historisch-wetenschappelijk onderzoek mits daartoe schriftelijk is verzocht aan en toestemming is 

gegeven door de gemeentearchivaris. Bij eventueel daaruit volgende publicaties dient de schenker 

van het archief op de hoogte gebracht worden. Deze twee voorwaarden eindigen per 31 december 

2039. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Er is geen archief van deze Orde Dienst, maar meer informatie over de Bossche afdeling zie NL-
HtSA Archiefnummer 0824 Lucas (Luc) J.M. van Gent (1925-2013) en Agnes van Gent-Van Geffen 
(1928-2018) te ‘s-Hertogenbosch als echtpaar en als onderzoekers van de Tweede Wereldoorlog, 
1935-2013, rubriek 7.5 OD, Ordedienst ’s-Hertogenbosch, of: NL-HtSA Archiefnummer 0358 A.J.M.H. 
de Mug te ’s-Hertogenbosch als journalist en verzamelaar van en commentator op documentatie over 
de Tweede Wereldoorlog, 1941-1995, inv.nrs. 7 of mogelijk 16 en 28. Zie verder onze bibliotheek. 

https://www.heemkundekringrosmalen.nl/images/pdf/rosmalla/RosmallaExtra07.pdf
https://photos.app.goo.gl/UZnQTPEKJd7oFqq2A
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Plaatsingslijst 

 

1 Aantekeningenboekje met tal van instructies en wetenswaardigheden voor de vervulling van de 

militaire dienstplicht, ca. 1899-1909        1 deel 

 

7 Schade, H.J.M., Malaria in Noord-Nederland (Groningen 1909), proefschrift. Gedrukt  1 deel 

 

2 Foto van een aantal onbekende medische officieren te velde, waar onbekend, met vermoedelijk 

staande, derde van rechts Dr. Schade, 1914       1 stuk 

 

3 Stukken betreffende de ‘mandi-kuip’ waaronder beschrijvingen, tekeningen en belangstellende 

brieven van collega-medische officieren, met foto van Dr. Schade staande bij een in gebruik zijnde 

mandi-kuip, met van deze scene en andere 5 glasnegatieven, 1914-1915. Deels gedrukt       1 omslag 

 

 NB: een glasnegatief heeft vermoedelijk sinds 1914 in een krantje gevouwen gezeten  

waardoor de tekst van het periodiek zichtbaar is ingewerkt in de zilveren laag van het negatief;  

de ‘foto-’kant is niet beschadigd 

 

4 Paspoort voor Dr. Schade ten behoeve van reizen naar Duitsland nog tijdens WO I, met pasfoto en 

diverse stempels; met inleg waarin hij is vermeld als “Mitglied der Commission zur Prüfung der in 

Holland zu internieren Engländer” en een lege envelop uit Berlijn, 1915, 1918         3 stukken 

 

8 Schade, H.J.M. Verpleegkunst voor verplegende in ziekenhuizen en de geneeskundige gestichten 

voor zenuwzieken en krankzinnigen (’s-Hertogenbosch, 1923). Drukproef met correcties  1 deel 

 

5 Kranten waarin over het ontslag en benoeming van Dr. Schade als geneesheer-directeur van 

Coudewater in januari is bericht, 1927              4 stukken 

 

6 Kentekenbewijs voor auto nummer N 2507 van Dr. Schade, 1928    1 stuk 

 

9 Tekst van de Toespraak gehouden ter gelegenheid van het bezoek van Professor van der Horst der 

vrye Universiteit te Amsterdam met assistenten en studenten aan Coudewater, 1937  1 stuk 

 

10 Later uitgetypt dagboek getiteld Verslag van de gestichtszaken van 10 mei 1940 af tot en met 30 

mei 1940 en vanaf 10 juni 1944 tot en met 25 oktober 1944, z.d. Kopie    1 stuk 

 

16 Twee verklaringen dat de in het huis van Dr. Schade zich bevindende ‘2 schelleboomen, 2 daarbij 

behorende kisten, alsmede 2 daarbij behoorende staanders, en 2 tamboer-majoorstokken, privé-

eigendom’ zijn, 1940 en 1941               2 stukken 

 

11 De Psychiatrische Inrichting “Coudewater”. Een kort verhaal voor de Leerl.-verpleegsters door Dr 

H. Schade Rosmalen 18 juni 1942. Doorslag       1 stuk 

 

15 Verklaring door de aartsbisschop J. de Jong dat het niet geoorloofd is (aan katholieke artsen) om 

de verklaring van de Nederlandsche Artsenkamer in te vullen en te ondertekenen omdat het zou 

betekenen dat steun wordt verleend aan de NSB en aan de ‘nationaal-socialistische, anti-christelijke 

beginselen’ op het gebied van geneeskunde en volksgezondheid, 1942    1 stuk 

 

12 Met potlood bijgehouden dagboekje vanaf de arrestatie op 24 oktober 1944 door ‘jongelui met een 

oranje band om de arm en zeiden dat ik gearresteerd was, verder wilden ze niets zeggen.’; naar later 

gezegd wegens onder andere pro-Duitse houding en in onmin levend met zijn zoon, 1944-1945 

            1 deel 

 



3 
 

NB: openbaarheidsbeperking: inzage ten behoeve van historisch-wetenschappelijk onderzoek 

is toegestaan mits daartoe schriftelijk is verzocht aan en toestemming is gegeven door de 

gemeentearchivaris. Bij eventueel daaruit volgende publicaties dient de schenker van het 

archief op de hoogte gebracht worden. Deze twee voorwaarden eindigen per 31 december 

2039. 

 

13 Brieven van en aan Dr. Schade en zijn echtgenote aan diverse mensen, onder wie hun zoon Hans 

die in het verzet heeft gezeten, met dramatische verzoeken om voedsel en steun vanwege de 

erbarmelijke omstandigheden waarin zij verkeerden in het ‘Lyceum’ te ’s-Hertogenbosch en in kamp 

Vught, 1944-1945                 1 omslag 

 

NB: openbaarheidsbeperking: inzage ten behoeve van historisch-wetenschappelijk onderzoek 

is toegestaan mits daartoe schriftelijk is verzocht aan en toestemming is gegeven door de 

gemeentearchivaris. Bij eventueel daaruit volgende publicaties dient de schenker van het 

archief op de hoogte gebracht worden. Deze twee voorwaarden eindigen per 31 december 

2039 

 

14 Dossier betreffende de acties om Dr. Schade buiten vervolging te laten stellen dor het Tribunaal 

voor het arrondissement ’s-Hertogenbosch, met weerlegging door hem van de valse aantijgingen, het 

benaderen van Prins Bernard, stukken van zijn advocaat Tjarko J. de Vries en pogingen om pensioen 

te innen, 1945-1948                 1 omslag 

 

NB: openbaarheidsbeperking: inzage ten behoeve van historisch-wetenschappelijk onderzoek 

is toegestaan mits daartoe schriftelijk is verzocht aan en toestemming is gegeven door de 

gemeentearchivaris. Bij eventueel daaruit volgende publicaties dient de schenker van het 

archief op de hoogte gebracht worden. Deze twee voorwaarden eindigen per 31 december 

2039 

 

17 Nikkelen of aluminium munt met waarde ‘1’ en randschrift op kopzijde conventum sororum ad 

aquas frigida en de beeltenis van de heilige Brigitta, op muntzijde psychiatrische inrichting 

Coudewater, z.d.          1 stuk 

 

18 DVD met videobeelden, vermoedelijk van de gedramatiseerde documentaire, in .vob formaat, 2005 

            1 DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 


