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Rooms-Katholieke kerken

Kerken met vaste voorgangers
Anglican Church
Ary van der Spuyweg 1. Zo. 8:30 u. Heilig 
Avondmaal. Zo. 10:30 u. Contemporary & 
Traditional (Holy Communion) Service, 4de zo. 
Anointing & Prayer for Healing. Zo. 17 u. 
Wellspring Service, 4de zo. Choral Evensong. 

American Protestant Church
Esther de Boer van Rijcklaan 1. 
9:45 with praise band. 11:15 with organ and 
choir.

Oud-Katholieke Kerk
Juffrouw Idastr. 7. Zo. 10 u. eucharistie.

Exoduskerk
Beresteinlaan 263. Zo. 10 u.

Vredekerk
Maartensdijklaan 126. Arabisch: za. 19 u. 
Nederlands: zo. 10:30 u.

Baptistengemeente
Vier Heemskinderenstr. 91. Zo. 10 u.

Leger des Heils
Ambachtsgaarde 198. Zo. 10:30 u. met 
muziekkorps.

Apostolisch Genootschap
Loevesteinlaan 170. Zo. 9:30 u. met zang en 
muziek. apgen.nl.

Zevendedagsadventisten 
Robijnhorst 197. Za. 10 u. bijbelstudie, 
11 u. dienst.

Quakers
Stadhouderslaan 8. Zo 10:30 u. stille 
samenkomst.

Parochie Maria Sterre der Zee. Opgave 
verplicht. Info op: rkdenhaag.nl 

Centrum. Jacobus de Meerdere-kerk, 
Parkstr. 65a. 
Zo. 10.15 u. Vespers: 17 u. 

Schilderswijk. Marthakerk, Hoefkade 623. Za 
19 u. Zo. 11.30 u,

Haagse Hout. Paschaliskerk, 
Wassenaarseweg 53. Zo. 9.30 u.

Bezuidenhout. OLV van Goede Raad, 
Bezuidenhoutseweg 153. Woe. 12.30 u.

Marlot. Onbevlekt Hart van Maria, 
Bloklandenplein 15. Za 17 u. Zo. 9.30 u.

Zeeheldenbuurt. Ignatiuskerk, Elandstr. 194. 
Zo. 11u.

Regentessekwartier. Agneskerk, 
Beeklaan 188. Nederlands: za. 20 u. en zo. 10 u. 

Scheveningen. Antonius Abtkerk, 
Scheveningseweg 233. Zo. 10 u.

Parochie De Vier Evangelisten. 
Opgave verplicht. Info op:
rkparochiedevierevangelisten.nl

Valkenbos. Titus Brandsmakerk, 
Kamperfoeliestr. 279. Zo. 10:30 u.

Loosduinen. Kerk Maria van Eik & Duinen, 
Loosduinse Hoofdstr. 4. Zo. 10 u.

Waldeck/Kijkduin. Pastoor van Arskerk, 
Aaltje Noorderwierstr. 4. Za. 17 u. Zo. 10:30 u. 

Leyenburg. Emmauskerk, Leyweg 930. 
Za. 13 u. Zo. 10 u.

Diverse Rooms-Katholieke kerken

Rijswijk. Bonifatiuskerk, van Vredenburchweg 
69. Zo. 11 u. Kerk van Benedictus en 
Bernadette, Sir Winston Churchillaan 372. 
Zo. 9:30 u.

Deutsch. Badhuisweg 35a. Zo. 10:30 u. 
English. Bezuidenhoutseweg 157. 
Zo. 10 en 17:30 u. 
Français. Stoeplaan 4, Wassenaar. Zo. 17 u.

Mogelijk kennen lezers Corry 
van Straten van de opleiding 
Theologische Vorming voor 

Geïnteresseerden, waar ze aan tweede-
jaarscursisten de module ‘pastoraat’ 
heeft gegeven. Als oud-geestelijk ver-
zorger bij Parnassia was ze ook jaren-
lang bestuurslid van de beroepsvereni-
ging. Maar de voornaamste reden 
waarom zij zich sinds dit voorjaar Rid-
der in de Orde van Oranje-Nassau mag 
noemen, is haar onderzoek naar de op-
vang van psychiatrische patiënten. 
Daarover publiceerde ze in 2015 het 
boek Een wereld die er niet meer is. Het is 
een aangrijpend verhaal over 251 Jood-
se onderduikers die veilig dachten te 
zijn in de psychiatrische ziekenhuizen 
Rosenburg en Bloemendaal. Ze wer-
den echter gedeporteerd door de Duit-
sers en slechts 22 van hen overleefden.

Antisemitisme
Toen ze in de instellingen werkte, had 
ze geen idee van het drama dat er zich 
had afgespeeld. Niemand wist ervan, 
maar door haar onderzoek kwam het 
aan het licht. In het Haags Gemeente-
archief werd een brief gevonden van 
de boekhouder van de gemeente Den 
Haag met een lijst namen van gede-
porteerden. Ze moesten nog wel even 
de rekening betalen voor de opvang! 
‘Een echtpaar vluchtte tijdens een raz-
zia, verstopte zich achter het oude 
mortuarium, in de koude van februari 
1943. De bomen hebben het gezien. Ik 
heb er vaak wakker van gelegen. Joden 
die hier een schuilplaats vonden voor 
zichzelf, een oude vader en moeder 
werden afgevoerd.’ Zo sprak Van  
Straten op 4 mei bij het monument 
aan de Nectarinestraat (zie kader), 
vanwege de coronacrisis zonder pu-
bliek. Zij sprak er harde woorden. ‘We 

zijn allemaal mensen met verlangens 
en belangen, angsten en vreugden, 
hoop en verdriet. De mensheid heeft 
ook een andere kant, het kwade dat 
zich uit in jaloersheid, anderen niets 
gunnen.’ Wat dat betreft maakt ze 
zich zorgen om de verspreiding van 
antisemitisme en onverdraagzaam-
heid. ‘We moeten elkaar leren kennen. 
Het mag niet van één kant komen.’

Haar eigen onderzoek en het spitwerk 
van vrijwilligers in andere instellin-
gen hebben wat teweeggebracht. Het 
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies NIOD is nu bezig met 
een groot landelijk onderzoek naar 
wat er gebeurde in psychiatrische in-
stellingen. Rosenburg was het eerste 
instituut dat ontruimd werd. ‘Het lijkt 
alsof de tijd er rijp voor is om verder 
onderzoek te doen’, aldus Van Straten.
De opvang van ‘krankzinnigen’, zoals 

ze vroeger werden genoemd, boeit 
haar enorm. ‘Hoe het begon in de mid-
deleeuwen. Ik wil de tijdgeest vatten, 
begrijpen wat ze deden.’ Ze stond op 
de hoek van het Slijkeinde en de Vleer-
straat waar zich ooit het Pest- en  
Dolhuys bevond. ‘Het waren bijna al-
tijd arme mensen. En die waren blij 
dat ze een dak boven hun hoofd had-
den, eten kregen.’ Normaal werden de 
krankzinnigen bij familie onderge-
bracht. Maar als ze gevaarlijk waren, 
werden ze vastgezet. 
Dit jaar – de datum is nog niet bekend 
– verschijnt haar boek Van kapel tot  
dolhuys, waarin deze opvang wordt  
beschreven. Wat Van Straten betreft 
mag de gemeente aan het Slijkeinde 
best een bordje ophangen met informa-
tie over het Pest- en Dolhuys. ‘Mensen 
moeten dat toch weten.’

H a n s  H e m m e s

75 JAAR BEVRIJDING  Voor oud-geestelijk verzorger van Parnassia Corry van Straten (72) is 2020 een bijzonder jaar. Ze 
werd in april koninklijk onderscheiden, mocht op 4 mei een herdenkingsrede uitspreken en later dit jaar verschijnt 
een tweede historisch boek van haar hand. 

‘In ieder mens schuilt zowel goed als kwaad’
Geridderde Corry van Straten:

De nieuwe ridder Corry van Straten start een onderzoek naar de opvang van ‘krankzinni-
gen’ in Den Haag. 

Corry van Straten sprak op 4 mei haar rede uit bij het monument voor de lo-
catie van Parnassia aan de Albardastraat. De sculptuur van Merijn Bolink 
bestaat uit een tijdlijn in de vorm van een lus. ‘Als teken dat we de tijd terug 
zouden willen draaien om alle onrecht ongedaan te maken’, zegt Corry van 
Straten, ‘maar dat kan niet.’ Daaromheen staan zes stenen zitelementen. 
Van Straten merkt dat deze plek vaak wordt bezocht. ‘Er worden veel bloe-
men en stenen gelegd.’ In het monument is een uitsparing gemaakt in de 
vorm van een menora, de joodse kandelaar met zeven kaarsen. De menora 
is hier echter afwezig, alsof deze is weggenomen. Boven de kandelaar is een 
monitor verwerkt waarop een permanente film is te zien van zeven bran-
dende kaarsen. Je ziet hoe de kaarsen worden aangestoken, langzaam op-
branden en uiteindelijk worden vervangen door nieuwe. De kaarsen sym-
boliseren de herinnering aan de Joodse patiënten en onderduikers die wer-
den gedeporteerd. De menora mag dan wel verdwenen zijn, de kaarsen zul-
len eeuwig branden en worden telkens opnieuw aangestoken; de herinne-
ring blijft.

Er is iets vreemds 
aan de hand in 
on ze sa menle -

ving. Het RIVM en de 
overheid proberen op be-

wonderenswaardige wijze 
een levensbedreigende ziekte in 

toom te houden. En met succes. De intelligente 
lockdown die half maart werd afgekondigd, 
heeft zijn werk gedaan. Het aantal ic-patiënten 
dat is besmet met Covid-19 is tot onder de hon-
derd gedaald. Langzaam herneemt het leven 
zijn gewone gang, zij het op anderhalve meter 
afstand.

Huidhonger
Dat is de ene kant van het verhaal. Deze kant 
gaat over de kwantiteit van leven. Over zo min 
mogelijk slachtoffers maken en ons mensen zo 
oud mogelijk laten worden. Mooi, zou je den-
ken, maar er zit ook een andere kant aan het 
verhaal. Hoe staat het met de kwaliteit van le-
ven? Mag daar ook over gesproken worden? 
Komt dat ook ergens tot uiting in de kille cijfers 

die dagelijks over ons worden uitgestort?
Nauwelijks. Het meest schrijnende voorbeeld 
was wel de hermetische afsluiting van de ver-
pleeghuizen in april en mei. Een man met alz-
heimer, ruim vijftig jaar getrouwd, kreeg dage-
lijks bezoek van zijn vrouw. Dit hield echter ab-
rupt op, want zijn vrouw mocht niet meer naar 
binnen. Diep ongelukkig bleef ze buiten staan; 
haar man zat verdrietig en niet-begrijpend bin-
nen. Het bezoek zou het coronavirus binnen de 
muren van het verpleeghuis kunnen brengen, 
met desastreuze gevolgen – zoals ook is geble-
ken.
Zo verging het ook ouderen en jongeren in ge-
zinsvervangende tehuizen of woonvoorzie-
ningen voor verstandelijk beperkten. Of al-
leenstaande ouderen die geen bezoek mochten 
of durfden ontvangen. Het ging opeens over 
huidhonger, omdat je elkaar niet mocht aanra-
ken, troosten, knuffelen; over liefde delen –  
fysiek. 

Je bent niet je brein
Hier komt de ziel in beeld. De ziel is een immense 

WAAR BLIJFT DE ZIEL IN DE ANDERHALVEMETERSAMENLEVING?V E R S E  T H E O L O G I E
krachtbron van verlangens, angsten, denkbeel-
den, wanen, liefde, hoop en haat. De ziel is wat je 
tot individu maakt, de kern van wie je bent. Het 
Hebreeuwse woord voor ziel is nefesj: je levens-
adem en je persoonlijkheid, dat wat je uniek 
maakt. Uiteindelijk is dat wat ons mens maakt, 
belangrijker dan dat wat ons (fysiek) in leven 
houdt. Uiteindelijk gaat het niet om de getallen 
en statistieken van het RIVM. Het echte leven 
draait om wat ons drijft en op de been houdt. Om 
wat ons inspireert en liefde geeft.
Govert Buijs, bijzonder hoogleraar politieke fi-
losofie en levensbeschouwing, heeft daar mooie 
dingen over gezegd: niemand leeft in de empiri-
sche wereld. De echte mensenwereld speelt zich 
niet af in die modelmatige werkelijkheid. Hoe 
populair de boeken van Dick Swaab ook zijn (Wij 
zijn ons brein) of hoeveel mensen er ook aan de lip-
pen hangen van hoogleraar neuropsychologie 
Erik Scherder, wat in ons brein gebeurt is pri-
mair geestelijk. Die stofjes worden aangemaakt 
door een geestelijk proces – en niet andersom. 
Niemand erváárt die stofjes. Dat je het kunt be-
schrijven is fantastisch en brengt de wetenschap 

verder, maar de ervaring is de echte mensen- 
wereld.

Contact
Misschien ligt hier de sleutel voor ons om het uit 
te houden in de anderhalvemetersamenleving, 
waaraan we nog wel even vast lijken te zitten. La-
ten we niet de nadruk leggen op de kille cijfers 
en de afvlakkende grafieken, maar zoeken naar 
de dragende grond onder ons bestaan. Menselijk 
contact. Communicatie waarin iets van de ziel 
meetrilt. Echt contact. Kwaliteit van leven. De 
spiritualiteit van de ziel zal in de uitdagingen die 
voor ons liggen ook een woordje mee moeten 
spreken. Als ze de kans krijgt. Dat redt levens.

J a a p  va n  d e n  A k k e r ,  p r e d i k a n t  i n 
d e  C h r i s t u s  T r i u m fa t o r k e r k .

M eer lezen: Gov ert Bu ijs, Een k l ei n e l a n d -
k a a rt van de ziel (zie: bit.ly/2YqK9Pe). 
Govert Buijs, God is terug, m a a r de k er k moet 
nog ev en w ennen (l a at sta an intellectu elen), 
Oecumenelezing 2008.

Monument herinnert aan gedeporteerden


