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BARNEVELD. Bewoner Jarco van Huiskamer 12 maakt de konijnenhokken schoon. Fotografe Annelies Barendrecht uit Lunteren legde de bewoners met een niet-aangeboren hersenletsel van Verpleeg-
huis Norschoten vast met haar camera. beeld Annelies Barendrecht

Jan Kas

BARNEVELD. ”Kasplantjes in een
rolstoel” dacht ze aan te treffen.
„Maar dat zijn ze helemaal niet.
Ze hebben zelfs volle agenda’s.”
Twee jaar lang volgde fotografe
Annelies Barendrecht bewoners
van Verpleeghuis Norschoten in
Barneveld met niet-aangeboren
hersenletsel.

„Ze zijn nog jong, heel jong soms.
De jongste is 27. De rest van hun
leven zullen ze zorg nodig heb-
ben”, aldus Barendrecht. Som-
mige bewoners hebben multiple
sclerose of de ziekte van Parkin-
son, anderen moesten worden
opgenomen na een hersenbloe-
ding, een verkeersongeluk of een
bedrijfsongeval. Verpleeghuis
Norschoten heeft voor hen een
speciale afdeling: Huiskamer 12.
Met deze bijzondere zorg

maakte Barendrecht enkele
jaren geleden kennis toen ze als
freelance journaliste een artikel
over Huiskamer 12 schreef. „Het
intrigeerde mij. De bewoners zijn
geen regisseur over hun eigen
leven meer. Ze moeten veel tijd
doorbrengen met mensen die
ze niet zelf uitgekozen zouden
hebben. Die andere bewoners zijn
niet hun vrienden of familieleden
en ze hebben heel verschillende
karakters en interesses.”

Gevuld leven
Barendrecht, die in Lunteren
woont, zag er een foto-onderwerp
in en kreeg daarvoor de mede-
werking van de leiding van het
verpleeghuis. Als fotografe heeft
ze zich gespecialiseerd in docu-
mentaire reportages. Mensen en
hun emoties staan in haar werk
centraal. ”Fotograferen met een
boodschap” is haar streven.

Met de foto’s van Huiskamer 12
wil Barendrecht laten zien dat
niet alleen ouderen, maar ook
jongere mensen in een verpleeg-
huis opgenomen zijn. „Niet
minder belangrijk om te tonen
vind ik dat deze bewoners een
gevuld leven leiden, met struc-
tuur en uiteenlopende activi-
teiten. Ze mesten bijvoorbeeld
konijnenhokken uit en doen
andere voorkomende klussen op
zorgboerderij Klein Essen in Koot-
wijkerbroek. Bij een pluimvee-
houderij in Barneveld sorteren ze
eieren. Eén bewoonster verkoopt
eieren en handgemaakte sjaals
in een miniwinkeltje. Die bezig-
heden geven hun voldoening. Ze
ontlenen er eigenwaarde aan.”
Barendrecht vertelt over Jarco,

met 27 jaar de jongste bewoner.
„Hij was timmerman toen een
auto-ongeluk zijn leven totaal
veranderde. Een jongen van die

leeftijd hoort ook te werken.” 
De bewoners zijn tot veel meer

in staat dan Barendracht aanvan-
kelijk veronderstelde. „Hun leven
is niet voorbij.” Ze beleven plezier
aan het weekprogramma, dat hun
houvast moet bieden. Baren-
drecht portretteerde de bewoners
ook bij een bezoek aan een mu-
seum en bij muziektherapie.
„Als Jarco samen met zijn opa

zijn wekelijkse ritje op een duo-
fiets maakt, straalt hij gewoon.
Gymnastiek met een ballon,
bedoeld om zijn motoriek op
peil te houden, vindt hij dan wat
minder, helemaal in zijn element
is hij daarentegen als hij aan het
zingen is. Je ziet hem genieten.”

Annelies Barendrecht selecteerde  
33 foto’s voor de expositie ”Van hart tot 
hart”, die vanaf vandaag te zien is in 
Verpleeghuis Norschoten in Barneveld, 
locatie Kweekweg 5.

„Het leven is niet voorbij voor
bewoners van Huiskamer 12”

BARNEVELD. De fotografe wil laten zien dat de bewoners van Norschoten een 
gevuld leven leiden, met structuur en uiteenlopende activiteiten.

BARNEVELD. Een bewoonster krijgt een schoonheidsbehandeling. 

BARNEVELD. Plantjes poten hoort ook bij de activiteiten in het Barneveldse 
verpleeghuis.


