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Voorwoord

Een geheel onverwachte ontmoeting van de schrijfster van dit boek, Corry van Straten, en on-
dergetekende groeide uit tot een geweldig goede samenwerking.

Tijdens een bezoekje aan het Loosduins Museum ‘de Korenschuur’ vertelde Corry, geestelijk
verzorgster bij de Parnassiagroep, dat ze binnenkort met pensioen zou gaan en zeer geïnte-
resseerd was in geschiedenis en cultuur. We wisten beiden dat op dat moment de archieven
van de psychiatrische stichtingen Rosenburg en Bloemendaal werden uitgezocht en geordend.
Was hiermee iets te doen?

Een goede vraag, zeker ook omdat het jaar 2015 kan worden gezien als een belangrijk jaar in
de geschiedenis van Nederland, omdat 70 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog eindigde.
Deze oorlog heeft, ook in Loosduinen en omgeving, veel teweeg gebracht. De aanleg van de At-
lantikwall en het afschieten van V-2’s vanaf diverse locaties in Den Haag waren van grote in-
vloed op de leefsituatie in Loosduinen en Scheveningen. 
Mede hierdoor werd de oorlogstijd extra zwaar voor de personeelsleden en de patiënten die wer-
den verpleegd in beide psychiatrische stichtingen.

De mogelijkheid om het archief in te zien en ook nog enkele in leven zijnde personeelsleden
te interviewen, leverde een schat aan informatie op zodat het mogelijk werd om een boeiende
tentoonstelling in het museum te realiseren en tegelijkertijd dit boek te schrijven.

Beide activiteiten ondersteunen elkaar en geven een goed beeld van:
‘Een wereld die er niet meer is’…

Mijn grote waardering, in het bijzonder voor de inzet en tijdsbesteding van de auteur, geldt
tevens voor de medewerkers van de archiefgroep Parnassia en voor de samenstellers van de ten-
toonstelling.
Het was een intensieve periode van samenwerking, uitmondend in een prachtig, informatief
resultaat.

Veel kijk- en leesplezier!

Corrie Hoekstra,
Voorzitter Stichting Oud Loosduinen

‘Je moet het verleden koesteren om te weten wie je bent.’
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Verantwoording

Graag wil ik enkele mensen bedanken. Zonder hen was het resultaat niet geworden wat het is.
Allereerst is dat Rob Leenheer, bestuursadviseur van de Groepsstaf van de Parnassiagroep. Alle
ruimte werd mij geboden om in de archieven te zoeken. 
Graag bedank ik Corrie Hoekstra-van Vuurde, voorzitter van de stichting Oud Loosduinen. Ge-
regeld hadden we vruchtbaar overleg over dit boek, de organisatie van de tentoonstelling en
de vormgeving van het boek. Kritisch las ze mee en gaf bruikbare adviezen.
Met de verschillende mensen van het museum heb ik samengewerkt. Ik noem vooral Henk van
Schaijk die de foto’s voor dit boek leverde. Samen maakten we een keus uit de grote hoeveelheid
foto’s. Van veel oude foto’s is geen fotograaf bekend. Van enkele wel en wordt de naam vermeld. 
Veel informatie en adviezen kreeg ik van Ger Houwer die jarenlang op Bloemendaal werkte en
zich daar ook bezig hield met het toenmalige museum. Dank aan Marette Wils die mij infor-
matie verschafte over de begraafplaats op Bloemendaal. 
Ik had een inspirerend gesprek met Wilma Neuman, Geneesheer-Directeur van de Parnassia  -
groep. 
Graag wil ik ook bedanken Ronald Vrolijk met zijn historische werkgroep Ockenburg, Bep Vis,
Jaap Roem, Henk van Lobenstein, Bas Steenks, Jo Plugge, Hilligje Vreugdenhil-Klok, het Docu-
mentair Centrum van de Parnassiagroep, Co van der Aa, Hans de Graaff en veel anderen die
mij mondelinge en schriftelijke informatie verschaften.

Corry van Straten
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Inleiding

De voorlopers van het huidige Parnassia, de GGZ van Den Haag, onderdeel van de Parnassia-
groep, zijn onder andere de stichtingen Rosenburg en Bloemendaal. Deze beide instellingen
fuseerden in 1998. Ongeveer 100 jaar lang (eind 19e - eind 20e eeuw) staan deze twee psychia-
trische ziekenhuizen in Loosduinen, hemelsbreed nog geen 5 kilometer van elkaar. Ze hebben
niets met elkaar te maken. 
De stichting Rosenburg is een rijksinstelling met patiënten en personeel uit alle lagen en
delen van de bevolking. De stichting Bloemendaal is een instelling op Protestants-Christelijk
Gereformeerde grondslag, met Gereformeerd en Hervormd personeel en voornamelijk pro-
testante patiënten. In ieder ziekenhuis heerst een typisch eigen cultuur. Het is als twee dor-
pen binnen de stad Den Haag, met een hek, muur of sloot eromheen. Niemand kan zomaar naar
binnen of zomaar naar buiten. Bijna alles wat een gemeenschap nodig heeft om te leven is aan-
wezig: wasserij, schoenmaker, slagerij, keuken, kapper, artsen, kerk, paardenstallen en sport-
velden. Zelfs de eigen groenten worden in de moestuinen gekweekt. Om de paviljoens waar de
patiënten verblijven, staan hoge hekken. 
Deze stichtingen met hun gebouwen, soms wel 20, staan in prachtige parken met lommerrijke
paden en kleurige bloemperken. Het is er aangenaam wandelen. Af en toe is er een verpleeg-
kundige te zien, soms achter een rolstoel met een patiënt erin of met een patiënt aan de arm.
Andere patiënten werken op het terrein in de tuinen of helpen mee de diverse goederen te ver-
plaatsen, zoals steenkool, wasgoed, levensmiddelen of andere spullen. Zij zitten vaak aan el-
kaar vastgebonden met een touw omdat ze anders zouden kunnen weglopen. Deze stichtingen
zijn gericht op het verzorgen van geesteszieke mensen. 
Veel mensen, patiënten, verpleegkundigen, artsen, families en verwanten uit Den Haag en om-
streken, hebben met deze instellingen te maken gehad. 
Deze stichtingen bestaan niet meer. Alle gebouwen van toen zijn weg. Alleen op het voorma-
lig terrein van Rosenburg staan nog: het Landhuis, een tuinderswoning, de woning van de Ge-
neesheer-Directeur, het oude mortuarium waar ook secties werden verricht en enkele huizen
aan de Oude Haagweg. Op het terrein van Bloemendaal zijn uit die tijd alleen de theeschen-
kerij, enkele woningen, twee afbrokkelende muren1 en de kleine begraafplaats over. Op beide
terreinen staan bomen van 80 jaar en ouder. Als zij konden spreken zouden ze ons heel wat te
vertellen hebben, want zìj hebben het allemaal gezien. Ze hebben klein verdriet gezien, groot
leed, vreugdevolle en verschrikkelijke momenten meegemaakt. 

Op 10 mei 1940 breekt de oorlog uit. Terugkijkend op die tijd is het een cesuur in de tijdgeest
van Europa en Nederland. Als mensen iets vertellen over vroeger wordt erbij gezegd: ‘Dat was
vóór de oorlog’ of: ‘Dat was ná de oorlog’. Dan wordt altijd de Tweede Wereldoorlog bedoeld. 
De Tweede Wereldoorlog is ook een cesuur in de geschiedenis van de psychiatrie. Na de op-
bouw in de jaren vijftig en zestig is de psychiatrie grondig veranderd door de invoering van
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medicijnen die het gedrag kunnen beïnvloeden. Vóór de Tweede Wereldoorlog gebeurt dat niet
of nauwelijks. Alleen rustgevende medicijnen worden af en toe verstrekt. 
In dit boek wil ik iets uit die tijd laten zien. De vooroorlogse tijd en cultuur is aanwezig als de
oorlog uitbreekt. Daar wordt dus ook aandacht aan besteed. Maar vooral wil ik laten zien hoe
Rosenburg en Bloemendaal de oorlogsjaren zijn doorgekomen. 

Het Museum van Loosduinen, De Korenschuur, organiseert van 27 maart-12 september 2015
in samenwerking met de Parnassiagroep, een tentoonstelling over die 5 oorlogsjaren. In 2015
is het precies 70 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) eindigde en 75 jaar ge-
leden dat die begon. 
Dit boek is een schrijven bij de tentoonstelling en is tegelijk een zelfstandige documentatie over
die tijd in Rosenburg en Bloemendaal. De leidende vragen daarbij zijn: 
- Hoe zagen deze stichtingen eruit voordat de oorlog begon? 
- Waarin kwamen de stichtingen met elkaar overeen en waarin verschilden ze van elkaar? 
- Wat gebeurde daar in die oorlogsjaren? 
- Hoe werd het leven in de instelling door de oorlog beïnvloed? 
- Welke algemene en specifieke gebeurtenissen laten iets van die tijd zien? 

Geschiedschrijving is interpretatie. We kijken vanuit de 21e eeuw naar een tijd die meer dan 70
jaar achter ons ligt. De huidige cultuur is een totaal andere dan die voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Verschillende gezichtsvelden worden getoond, zowel van het verplegend per-
soneel, van directies en besturen, als van patiënten. We stappen de beide instellingen binnen,
kijken rond en beschrijven wat we zien. Stap mee naar binnen. Loop op de terreinen met aan-
gelegde tuinen. Kijk naar de gebouwen. Zie hoe aan het eind van de oorlog in Bloemendaal alles
is kapot gemaakt. Alleen maar ruïnes door de V2’s. Merk op hoe in Rosenburg alles is ver-
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waarloosd vanwege gebrek aan personeel en middelen begin 1945. Ga mee met de geëvacueerde
patiënten en personeel op hun vlucht voor het geweld. Kijk en hoor de angstige Joodse men-
sen die in het holst van de nacht weggevoerd worden naar een onbekende bestemming, maar
wel met een zekere dood als gevolg. Anderen zaten ondergedoken in de verschillende gebou-
wen op het terrein. Denk mee met de besturen en de leidinggevenden die beslissingen moe-
ten nemen die ze eigenlijk niet willen nemen. 
We beschrijven niet de totale oorlog, maar de situatie van twee psychiatrische ziekenhuizen
aan het eind van de jaren 30 van de vorige eeuw die door een oorlog worden overvallen. Om
een en ander beter te begrijpen wordt af en toe achtergrondinformatie verstrekt. 

Waarom deze studie? 

Het verleden is een bron van informatie. Er is een uitspraak dat wie de historie vergeet, deze op-
nieuw moet doormaken. Helaas gebeurt dat maar al te vaak. De laatste Geneesheer-Directeur van
het zelfstandige Rosenburg, dokter Pasanea zei: Om het heden te begrijpen, moet men het verleden
kennen.2 Mensen die zich nooit verdiept hebben in de geschiedenis kunnen de ontwikkelingen
van vandaag niet duiden, aldus de filosoof Graham Lock.3 Je kunt hen van alles wijsmaken. 
Het verleden kent andere perspectieven, andere Godsbeelden en andere wereldbeelden. Die beel-
den beïnvloeden het denken en handelen van mensen. Tegelijk zijn er ook herkenbare zaken
te ontdekken, in de zorg om elkaar, in de kleine en grote ruzies en misverstanden, in de emo-
ties van woede en vreugde en in de wanhopige twijfel wat te doen als je moet kiezen tussen twee
kwaden. De verhalen brengen het verleden tot leven. 

Manier van onderzoek 

Het onderzoek is begonnen met het verzamelen en inventariseren van het materiaal. Syste-
matisch zijn de inhouden van de archiefdozen van Parnassia geïnventariseerd. Doorslagen van
verstuurde en ontvangen brieven zijn gelezen. Er zijn persoonlijke documenten, notulen, ge-
denkboeken en financiële overzichten. Soms zijn die doorslagen kladjes. De handschriften zijn
vaak moeilijk te ontcijferen, de betekenis moet uit de context worden afgeleid. Foto’s en voor-
werpen zijn uitgezocht en geselecteerd. Enkele mensen die leefden in die tijd of die er iets over
konden vertellen zijn geïnterviewd. 
Er is veel gevonden. Sommige informatie vereiste onderzoek buiten de archieven van Rosen-
burg en Bloemendaal om, zoals in andere literatuur en in het Nationaal Archief. Er zijn nog
steeds hiaten en blinde vlekken die open vragen veroorzaken. Het zij zo. Ze zullen wellicht later
of nooit beantwoord worden. 

De volgende stap in dit onderzoek betrof de ordening van het materiaal in thema’s en sub-
thema’s. Sommige onderwerpen kunnen bij meerdere thema’s ondergebracht worden. In dat
geval is een keuze gemaakt. De leidende vraag was daarbij iedere keer: hoe kan op de beste ma-
nier zichtbaar gemaakt worden wat er is gebeurd in de stichtingen in die vijf oorlogsjaren? Aan-
vankelijk ontstond een grove indeling. Gaandeweg het proces werden deze indelingen
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gedifferentieerder en verfijnder. Iedere keer schikken en herschikken, net zolang totdat er een
leesbaar en toegankelijk document is ontstaan. 

De indeling is deels chronologisch, deels thematisch. Het eerste hoofdstuk handelt over de voor-
bereiding en het begin van de oorlog. Daarna wordt een beschrijving gegeven van de ver-
schillende culturen die er heersen binnen de stichtingen. Die hebben te maken met de
ontstaansgeschiedenissen. Op Bloemendaal probeert men een nieuw model van psychiatrische
zorg te ontwikkelen. We beschrijven de wegvoering van ongeveer 250 joden, de patiëntene-
vacuaties van beide stichtingen, de B-diplomering, het beleid rond de verpleging, de ar-
beidstherapie, de Arbeidsinzet, V2’s en de gevolgen, de jaren 1941-1944 waarin men probeerde
zolang mogelijk door te gaan op een verantwoorde manier, het patiëntenperspectief, de lot-
gevallen van de secretaris-rentmeester van Rosenburg en het jaar 1945. Daarna zal een terug-
blik en een reflectie gegeven worden. 
Alle namen en situaties van patiënten zijn geanonimiseerd. Iedere gelijkenis berust op toeval. 

Noten

1 Dat zijn de muren van de voormalige omheinde moestuin.

2 In: Rosenburg van Buitenplaats tot Zorgcentrum, p. 3. 

3 Trouw 28 juli 2014, de Verdieping 7.
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