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Soort boek/ziekte stijl:  
Gebonden fotoboek (oblong formaat) van 136 pagina’s, met 55 foto’s in zwart/wit duo-
tone, waarmee fotografe Annie van Gemert de sfeer treft die in de voormalig 
psychiatrische inrichting Voorburg te Vught heeft gehangen met name gedurende 1960-
2015. Dit zonder mensen te portretteren maar door de verlaten oude gebouwen te laten 
spreken.  
Daarnaast zijn in het boek verhalen opgenomen van mensen die tussen 1960 en 1985 
werkzaam zijn geweest in Voorburg (pag.112-133). 
 
Over de schrijfster: 
Kenmerkend voor Annie van Gemert (Vught, 1958) is haar aanpak: voordat ze foto’s 
naar buiten brengt, over besloten werelden heeft ze deze vaak jarenlang gevolgd en 
geobserveerd. In Voorburg heeft zij als jonge vrouw stage gelopen, zowel op de mannen 
als vrouwenafdeling en in de zwakzinnigenzorg gewerkt. Daarna maakt ze een grote 
carrière switch, deed o.a. de kunstacademie en werd fotografe. Sinds 1990 heeft zij een 
interesse voor werelden die op het punt staan te verdwijnen, te veranderen. Het interieur 
en/of de identiteit en de relatie van de geportretteerde met zijn of haar leefomgeving 
staan hierbij centraal.  
Zij werkt aan documentaire fotoprojecten waarvan de foto’s in boekvorm gepubliceerd 
worden. In 1989, bij een reünie, werd ze opmerkzaam gemaakt op het leegstaand 
gebouw Voorburg. Zie ook: http://annievangemert.com/  
 
Korte beschrijving: 
Voorburg (1885-1989) was een groot, besloten psychiatrie complex (foto pagina 5. 
Eigenlijk was het een groot landgoed, een eigen dorp, waar ongeveer 1000 mensen 
woonden en werkten: patiënten en medewerkers, nonnen en broeders. Er waren op dat 
landgoed allerlei voorzieningen, een boerderij, kleermakerij, bakkerij, tuinderij, wasserij 
en er liep vee zodat het complex  in eigen voorzieningen voorzag. Er was een broeders- 
en een zusters klooster, een watertoren, een brandweerkazerne. Het hoofdgebouw avnde 
instelling was onderverdeeld in vier gangen met een mannen en vrouwenkant, een kapel. 
De mannen en vrouwenwereld waren streng gescheiden.  
In het boek zijn foto’s van Voorburg opgenomen uit 1989 (oude gebouwen en interieurs) 
en uit 2015 (2 gebouwen Jozef en Broedersklooster). Door het tijdsverschil binnen de 
foto’s wordt het contrast zichtbaar tussen grootschaligheid (toen) en kleinschaligheid 
(nu). Zorgpark Voorburg anno 2015 bestaat uit een paar oude gebouwen en nieuwe 
gebouwen waar nog een aantal mensen wonen. Anderen zijn verhuisd naar de Groote 
Cingel in Vught.  
Van Gemert heeft voor dit boek ook medewerkers en een directeur geïnterviewd, die 
daar gedurende de periode 1960 en 1990 werkzaam waren. Zij vertellen over de 
psychiatrie, de geriatrie en de zwakzinnigenzorg zoals die toen was, en maken met hun 
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verhalen het beeld compleet maakte. Zo laat  van Gemert een wereld zien die verdwenen 
is, niet meer bestaat. 
 
Wat viel op: 
Annie van Gemert weet wat ze fotografeert want ze heeft hier gewerkt, en dat is aan de 
foto’s te zien. Annie kruipt in de huid van deze wereld en omdat ze er zelf heeft gewerkt 
zie je terug hoe een en ander verliep, gedurende die tijd. Daarbij lichten de interviews 
wereld en werkwijze van toen goed toe. Ze kenmerken leven en werken binnen grote 
instituten voor de geestelijke gezondheidszorg ( Gods- en gasthuizen) in Nederland 
gedurende die tijd.  
Met name van hoeveel door de instituten en grootschaligheid werd bepaald. Over hoe 
therapieën waren gedurende deze periode is weer veel te leren in bijvoorbeeld Museum 
Dr. Guislain, http://www.museumdrguislain.be/nl/Over of het dolhuys te Haarlem: 
http://www.hetdolhuys.nl. 
  
Foto’s: 
Zelf kijken of boek kopen: Zie: http://annievangemert.com/  
 
Citaten: 
Pag.8: ‘Tussen 1889 en 1990 werden op afdeling Jozef vrouwen behandeld afkomstig uit 
de gegoede milieus. Volgens oude prentbriefkaarten  uit de jaren vijftig was afdeling 
Jozef voorzien van prachtige interieurs in art-deco stijl.’ 
 
Pag.1o-11: ‘In 1975 liep ik in het kader van de opleiding Inas stage op afdeling 8B. Hier 
woonden 30 zwakzinnige mannen waarvan de meesten een laag niveau hadden. In die 
tijd werd dit niveau aangeduid als  ‘diepgestoord’ of ‘idioot’. (…) In 1976 werkte ik op 
afdeling Theresia . Het was een groep van 45 vrouwen van verschillende niveaus van 
zwakzinnigheid.’ 
 
Pag.14: ‘Alle plekken hebben een functie gehad en hun taken verricht. Ze hebben het 
drukke, agressieve of rustige ingetogen gedrag aanschouwd. De muren waren als een 
luisterend oor voor alle problemen, stemmen, angsten, wanen en onzichtbare wereld.’ 
 
Pag. 114 ( Jo Gerrits (1940)): Alles was grootschalig, niets kleinschalig. Alles werd door 
het instituut bepaald.’  
 
Pag.119 (Frando Megens (1959)): ‘Separeren was net zo gewoon als medicatie geven of 
een verband aanleggen. (…) Het personeel was op een bepaalde manier soms ook 
gehospitaliseerd. In het werk werden de regels, de manier van omgaan met de patiënten 
en andere zaken geaccepteerd als normaal.’  
 
Pag.134 (Goos Zwanikken(1927)): ‘Het openen van de gesloten afdeling Martha was in 
het bedrijf een omwenteling met veel commotie en openlijk verzet tegen een behoudende 
directeur.’ 
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Recensies/Extra: 
http://www.omroepbrabant.nl/?epg/13245542/Onder+Ons.aspx 
http://www.avulo.nl/sporen-van-een-afgeschermde-wereld  
‘(…)De lege ruimtes en de lange gangen vertellen iets over het leven dat daar toen 
plaatsvond. Er heeft zich heel wat afgespeeld. Het boek bevat ook teksten van 
medewerkers die er tussen 1960 en 1990 werkten. Die teksten geven een tijdsbeeld en ze 
laten ook de machteloosheid van de medewerkers zien. Hoe ga je bijvoorbeeld om met 
agressie?”’ 
 
http://stadsbladdenbosch.nl/nieuws/fotografe-annie-van-gemert-maakt-fotoboek-
sporen-van-een-afgeschermde-wereld-1.5430046   
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