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H arvey, Hefferman, Helfstein, Herzlich,
Holland, Iorizzo, Jones, Kastova, Kit-
chen, Krauthamer, Laboy. Op de grote

kleurenfoto hangen de gelabelde tandenbor-
stels nog steeds keurig in alfabetische orde in de
kast, terwijl de eigenaren ervan allang uit het
gesticht zijn vertrokken. Misschien waren Har-
vey, Hefferman, Helfstein en hun lotgenoten
niet eens eigenaar van hun tandenborstel, maar
alleen tijdelijke gebruiker voor de duur van hun
verblijf in de inrichting.

Het beeld maakt deel uit van het project
Asylum: Inside the Closed World of state Mental Hos-
pitals van de Amerikaanse fotograaf Christop-
her Payne (1968). Tussen 2002 en 2008 fotogra-
feerde hij zeventig leegstaande psychiatrische
ziekenhuizen in dertig staten in de VS.

Het Dolhuys, het Haarlemse museum voor
psychiatrie, heeft de serie van Payne binnenge-
haald en de bekende architectuurfotograaf Jan-
nes Linders (1955) opdracht gegeven een aantal
vergelijkbare inrichtingen in Nederland te foto-
graferen. In beide landen immers is de geestelij-
ke gezondheidszorg ‘v e r m a a t s ch a p p e l ij k t ’. In
de jaren zestig en zeventig vatte de overtuiging
post dat het niet goed was om geesteszieken in
isolement op te sluiten, maar dat ze beter dich-
ter bij de maatschappij konden worden ge-
bracht. Sommigen gingen op straat leven, ande-
ren in projecten voor beschermd wonen.

Tandenborstels, koffers, de haardrogers nog
in de kapsalon: de Amerikanen zijn vaak nogal
abrupt vertrokken. De inrichting werd gesloten
en iedereen dacht: wegwezen hier! In een verla-
ten gang staat nog een eenzame, rode, kunstle-
ren stoel. Op de zolder van een inrichting in de
staat Tennessee bleven alle kartonnen koffers
achter, inclusief een aantal handgeschreven
brieven die inmiddels onder het stof liggen; in
Maryland is er nog een hele kamer bezaaid met
dozen met patiëntendossiers. Aan een knaapje
hangt een dwangbuis, klaar voor gebruik. Hier
groeien intussen de bomen door het dak, daar is
de vloer met verfschilders als vellen papier be-
dekt.

Voor zover je dat aan de leegstaande gebou-
wen af kunt lezen, vallen de massaliteit en de
anonimiteit op van het leven in zo’n psychiatri-
sche opslagplaats. En toch zijn deze gebouwen
ooit met trots ontworpen en ingericht. Tussen
midden negentiende eeuw en begin twintigste
zijn er in de VS meer dan 250 inrichtingen ge-
bouwd, waarvan vele tot de grootste gebouwen
van het land behoorden. Nu lijken het Harry
Potter-kastelen die in afwachting van een onbe-
stemde bestemming steeds verder in verval ra-
ken. Maar toen ze werden gebouwd, waren het
oorden van hoop, door de artsen en architecten
beschouwd als een veilige vluchtplaats waar de
patiënten genezing zouden vinden. Marmeren
trappen, imposante gevels – in elk geval naar
buiten toe waren dit belangrijke instellingen.
‘Architectuur van een ideaal’, zoals de titel van
de tentoonstelling luidt. In het voorwoord van
het gelijknamige boek beschrijft de arts Oliver
Sacks ze als plekken „waar men zowel gek als
veilig kon zijn”.

Het Dolhuys vroeg Jannes Linders om bij ze-
ven instellingen de sporen van de ‘vermaat-
s ch a p p e l ij k i n g ’ in Nederland vast te leggen en
dan vooral die waarvan het museum de collec-
ties in huis heeft, zoals het St. Willibrordus in
Heiloo, St. Bavo en Sancta Maria in Noordwijk
en Duin en Bosch in Castricum. Hij heeft ge-
zocht naar de elementen die de essentie van de
instelling vangen. In Dijk en Duin zijn dat de
isoleercel met lekkagesporen op de grond, het
mortuarium, de begraafplaats. In de Valerius-
kliniek in Amsterdam – die overigens nog
steeds in bedrijf is – is dat het kleurige net dat in

het trappenhuis is gespannen om zelfmoord
onmogelijk te maken. In Duin en Bosch heeft
Linders een foto gemaakt die letterlijk met de
Amerikaanse gebouwen ‘r ij m t ’: een lege gang
waarin alle deuren openstaan, deuren die door
de jaren heen door de bewoners gebutst en be-
krast zijn.

Het idee is goed, om in navolging van Payne
de verandering van het psychiatrische zieken-
huis in Nederland als maatschappelijk en archi-
tectonisch fenomeen vast te leggen. Toch trekt
Linders aan het kortste eind. Kennelijk was er
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niet genoeg geld om zijn foto’s even indruk-
wekkend te presenteren als die van Payne, die
allemaal groot zijn afgedrukt en achter glas zijn
ingelijst. Bovendien heeft het museum om on-
navolgbare redenen de foto’s van Linders die
wél groot zijn afgedrukt, tegenover elkaar in
een smalle gang gehangen waardoor je er on-
mogelijk voldoende afstand van kunt nemen.

En ten slotte was er eenvoudigweg minder
voor Jannes Linders om in beeld te brengen. De
gebouwen zijn minder indrukwekkend en als
de instelling wordt gesloten, ruimen we alles

netjes op. Als beeld is het verhaal van de Neder-
landse inrichtingen nu eenmaal minder specta-
culair dan dat van de Amerikaanse Harry Potter-
kastelen. Christopher Payne daarentegen kan
ons zowel de grandeur van toen tonen als het
even pijnlijke als schilderachtige verval van nu.
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In Nederland ruimen we alles netjes op voordat een instelling dichtgaat. JANNES LINDERS

De Amerikanen zijn nogal abrupt vertrokken, stoelen en koffers bleven achte r. CHRISTOPHER PAYNE


