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De Josephstichting, van ontginning tot psychiatrisch centrum. 
 

In 1847 liet de Deventernaar Moorrees 150 ha. woeste grond aan de Deventerstraat ontginnen om een 

modelboerderij te stichten. Hij gaf het de naam ‘Hohenheim’, vanwege een neef die studeerde aan de 

landbouwhogeschool Hohenheim in Würtemberg. Te midden van het bouwland werd een rietgedekte 

boerderij, stallen en een kapitale villa gebouwd. 

 

Volgens overlevering komt de familie oorspronkelijk uit Spanje, waar men de bijnaam de Moor kreeg. 

In Duitsland woonden ze in het plaatsje Rees en aldus werd de naam ‘de Moor uit Rees’, wat samen 

gevoegd werd tot Moorrees 

op 27 december 1924 overleed Johanna Jacoba de Haan weduwe van W.K.N. Moorrees. De erven 

besloten et landgoed bij veiling te verkopen. Op 29 april 1925 kochten de broeder Penitenten, een 

onderorde van de Franciscanen uit Padua, het landgoed, toen nog ruim 30 hectaren groot,  

voor fl. 94.250,00. 

 

Maar hoe kwamen die broeders nu in Apeldoorn terecht? 

Dat kwam doordat de smid van huize Padua hier op familiebezoek ging en vertelde over de plannen van 

de broeders om een derde stichting te bouwen voor de Roomsch Katholieke krankzinnigen uit de 

noordelijke provincies. Zijn familie wees hem op de veiling die al over drie weken zou plaatsvinden. 

Haast was geboden. De broeders kregen op 11 april informatie van deken Beurden, die vertelde dat het 

landgoed buitengewoon geschikt was voor een gesticht. Echter gezien de anti Roomsche houding van de 

familie raadde hij aan om via ‘ene stroo-man’ te bieden op de veiling. Het gaf dan ook forse consternatie  
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toen bij het passeren van de notariële acte de aap uit de mouw kwam, -c.q. de broeder uit pij, wie de 

echte koper was. Dat deze truc nog ressentimenten had bleek hij het aanvragen van de vergunning voor 

de stichting. De gemeenteraad weigerde aanvankelijk en ging pas overstag na het benadrukken van, ook 

toen al, het werkgelegenheidsargument en de belofte van de broeders om voor Apeldoorn een 

uitzondering te maken. Dit hield in dat ook patiënten met het protestante geloof, mits die uit deze 

gemeente kwamen, hier verpleegd konden worden.  (Dat zijn er trouwens tot de regionalisering noot 

meer dan 5%, de meeste protestanten gingen naar Zon & Schild in Amersfoort) Tot ver in de jaren 

tachtig woonden erop de stichting nog patiënten uit Friesland en Groningen. 

 

Op 1 december 1925 kwamen de eerste vijf broeders om kwartier te maken. Het jaar erop zouden er nog 

acht volgen. veel zijn het echter nooit geweest. In 1936 waren er tweeëndertig broeders. Dus de angst 

om overstroomd te worden door ‘Roomsche horden’ bleek voorbarig. 

 

Er werd snel actie ondernomen om tot bouw te komen. Geen patiënten betekende: geen inkomsten. Men 

had n.l. àl het benodigde geld geleend bij de bank. De congregatie maakte in samenspraak met de 

inspectie een aantal schetsplannen en een program van eisen, welke met de architect werden besproken. 

Deze architect was Jan van Dongen jr. Later meer hierover 

 

Fer de Deken 

 
Bronnen: Privé archief; jubileum uitgave: De Zonnestraal; Foto’s CODA; genealogie  fam. Moorrees; ‘’Apeldoorn verleden tijd’’ van H.Ummels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broeder Benedictus. Samen met broeder Antonius de huidige bewoner van 

het landhuis 
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Foto genomen in de boekbinderij  

(tegenwoordig nog maar spaarzaam in gebruik) 

 

 

 

Tekst: 

Wat schmenschen geest in woorden zegt 

Dient in een goeden band gelegd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Josephstichting: de functie van de gebouwen. 
Een gebouw is de versteende gedachte over de functie die het gaat vervullen. 

De gedachten over de psychiatrie zijn in de loop van de eeuwen nogal verschoven. In het Middeleeuwse  

denken dat vol van duivels en demonen was, werden de geesteszieken beschouwd als door de duivel 

bezeten. Hierin trad de pastoor op als de duiveluitdrijver, als ‘Exorcist’. Een uitvloeisel van dit denken 

was bijvoorbeeld de heksenverbranding. 

 

Nog in de Middeleeuwen begon men met het stichten van ‘Dolhuizen’. In 1442 werd in Den Bosch het 

eerste ingericht. Zij die ‘Dolle’ waren en ‘Cranck van Sinne’ (ons woord krankzinnig) werden hierin 

opgesloten. Op zich is het niet eens zo’n slechte omschrijving, omdat men bij een psychose dingen hoort 

en ziet die er niet zijn. Het oor en oog zijn zintuigen die dus ‘cranck’ zijn. In latere tijden werden de 

krankzinnigen gezien als de verpersoonlijking van het boze en het slechte in de mens. De dolhuizen 

waren stadsvoorzieningen en om aan het altijd nijpende geldgebrek het hoofd te bieden kon men tegen 

betaling de dollen komen bekijken. Ook werden deze kijkdagen gebruikt om te laten zien hoe het met je 

kon aflopen als je niet goed zou leven. 

 

In de 17
e
 eeuw kwamen naast de Dolhuizen ook Rasp- en Spinhuizen. Hierin werden zwervers, 

bedelaars, alcoholisten en alles wat de stad onveilig maakte opgesloten. De spinhuizen waren voor 

vrouwen, die er vlas en wol sponnen. De rasphuizen waren voor de mannen, die er tropisch hout 

moesten raspen om er de kleurstof aan te kunnen onttrekken. Voor de stad sneed zo het mes aan twee 

kanten: er was geen overlast en door dit werk konden de bewoners in eigen onderhoud voorzien. 

Alhoewel: helemaal kostendekkend was het niet. Bouwkundig gezien waren deze huizen speciaal voor 

hun functie ontworpen en gebouwd. In deze huizen zaten ook de krankzinnigen. Er werd weinig 

onderscheid gemaakt. Vergelijk dit maar met de huidige tijd waarin de daklozen met psychiatrische 

problematiek samen met andere zwervers in de daklozenopvang slapen. 

Pas in 1818 werd bij Koninklijk besluit de scheiding van krankzinnigen en anderen ingevoerd. Men zag 

hen nu als een aparte categorie, van mensen die ziek waren en in gestichten moesten worden gehuisvest 

die voor dat doel gebouwd en ingericht waren. Hiermede kwam geleidelijk een eind aan 

‘bewaarplaatsen waar ongelukkigen schier moedernaakt in donkere hokken achter zware grendels als 

beesten zaten opgesloten’. 

Door dit andere denken over de krankzinnigen werden dus ook andere gebouwen gebouwd, een 

voorbeeld hiervan is ‘het oude- en nieuwe gasthuis in Zutphen’. 

Door de successen van de medische wetenschap in de 19
e
 eeuw begonnen medici zich ook meer te 

interesseren voor de krankzinnigen en de naam veranderde in ‘geesteszieken’. Dit bracht ook een 

grotere humanisering van de verzorging met zich mee. Werden onrustige ‘dollen’ eerst nog met ijzeren 

boeien geketend aan de muur, nu werden de onrustige ‘patiënten’ in een bed met een spanlaken 

verzorgd. 
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Nu kwamen ook de ideeën over reinheid, rust en de noodzaak van frisse licht naar voren. Deze 

gedachten werden rond de eeuwwisseling vormgegeven door de bouwmassa op te delen in paviljoens. 

Immers deze ‘frische lucht’ kan beter toetreden in losse vrijstaande gebouwen. 

Bovendien werd dit vaak versterkt door ze in een rustgevend, de zinnen niet prikkelend parkachtig 

landschap te situeren. 

Echter, een arts kon wel allerlei dingen bedenken over wat wenselijk was, voor de uitvoering daarvan 

was hij afhankelijk van anderen die daadwerkelijk in een betrokkenheid bij deze mensen de handen uit 

de mouwen wilden steken. Dit waren de gemeenten, de verenigingen voor verzorging van geesteszieken 

bij de Protestanten en de kloosterorden bij de Katholieken. En ziedaar: de ideeën van de medici en de 

uitvoering van der orde der Penitenten, die in een samenwerking ten grondslag lagen aan de vormgevind 

en bouw van onze Josephstichting. 

 

De paviljoenbouw had behalve de frisse lucht ook een aantal praktische voordelen. Men kon 

makkelijker de patiënten in categorieën indelen en onderbrengen: de ‘onrustigen’,  ‘half onrustigen’ en 

‘rustigen’. 

De ‘onrustigen’ werden in een gesloten gebouw met ommuurde binnenplaats verzorgd. Dit was bij de 

Josephstichting het eerste gebouw wat klaar kwam, in april 1927, het Anthonius paviljoen. De 

binnenplaats in dit gebouw werd vaak grappend ‘de berenkuil’ genoemd. 

Voor de ‘rustigen’, de 1
e
 en 2

e
 klasse patiënten, de somatisch zieken en de observatie afdeling was het 

Franciscus paviljoen, ook in 1927 geopend en genoemd naar de naamgever van de orde. Hierin was ook 

gevestigd het sanatoriumdeel voor  ‘ziek of geschokt zenuwgestel’. Later, in 1929, kwam daar het 

Aloysius paviljoen bij, genoemd naar de Broeder Overste. Dit paviljoen werd vooral bestemd voor de 

zwakbegaafden. Deze 75 bewoners werden met de grote herschikking van patiënten in 1973 

overgeplaatst naar de Lathmer in Wilp, een instelling die speciaal voor de opvang van zwakbegaafden 

was gebouwd. 

De ontwikkeling van de termen waarmee deze mensen werden aangeduid laat goed de veranderingen in 

het denken zien. Van ‘Geestelijk onvolwaardigen’,  ‘debielen’, ‘zwakzinnigen’, ‘zwakbegaafden’ en  

‘verstandelijk gehandicapten’ naar de huidige term ‘Mensen met een cognitieve beperking’. Op elke 

verandering van denken hoort een ander gebouw. Omgekeerd zou je kunnen zeggen: laat het gebouw 

zien en ik kan zeggen hoe er werd gedacht. 

 

Het medische denken had grote verbeteringen gebracht in de huisvesting en verzorging van de patiënten. 

In de behandeling probeerde men badtherapieën waar patiënten dagenlang in kuipen met lauwwarm 

water werden gelegd. Of door plots een koud stortbad te geven, dat de zenuwen zou doen schrikken. 

Ook werd vanuit de gedachte dat zij ziek waren bedverpleging voorgeschreven. Toen bleek dat deze 

benadering geen effect had werd dit verlaten en werd arbeid steeds belangrijker. Men ontdekte namelijk 

dat patiënten, die moe waren veel minder last van hun wanen hadden en veel rustiger waren. Dit leidde 

aanvankelijk tot kruiwagenploegen die stenen van de ene kant van het terrein naar de andere kant 

kruiden. Toen de Josephstichting werd geopend was dit al vervangen door een echte arbeidstherapie. 

Men kreeg veel meer oog voor de individuele verschillen en mogelijkheden. Dit leidde tot de 

mattenmakerij, die werkte voor de kokosmattenfabriek, de drukkerij, timmerwerkplaats, etc. Omdat de 

Broeders praktisch waren en om de verpleegprijs lag te houden, o.a. wegens concurrentie (zie vorig 

artikel),  werden alle voorzieningen mede door patiënten in stand gehouden. De wasserij, kleermakerij, 

schoenmaker, der boerderij, bakkerij, slagerij, de tuinderij en de schoonmaakdienst. Men was dus 

grotendeels zelfvoorzienend. Zo ontstond er de van meet af aan bedoelde woon- werkgemeenschap. De 

Josephstichting werd toen als een voorbeeld van dit nieuwe denken beschouwd. 

Toen ik er in de 60er jaren stage liep, at ik – zoals gebruikelijk – mee. Als we dan naar de kantine liepen 

kwamen we langs de moestuin met de rode, groene- en boerenkool. Je kon dan zien welke geoogst was: 

vandaar wéér  rodekool, jongens. Veel variatie was er ’s  winters niet. 
 

Fer de Deken 

 
Bronnen: Privé archief; jubileum uitgave: De Zonnestraal; Foto’s CODA; genealogie fam. Moorrees; ‘’Apeldoorn verleden tijd’’ van H.Ummels 
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De Josephstichting, de architect 
 

De Josephstichting had een vaste huisarchitect: Jan van Dongen Jr. geboren in 1896 te Breda, gestorven 

in 1973 te Apeldoorn. 

Alle gebouwen die tot 1967 op het terrein van de Josephstichting zijn neergezet door hem ontworpen. 

Van Dongen had in 1924 da opdracht gekregen om de Fabianus & Sebatianus kerk aan de 

Arnhemseweg te bouwen. Om beter toezicht op de bouw te kunnen houden was hij in augustus 1924 

gaan wonen aan de Arnhemse weg in Apeldoorn. 

 

Toen de Broeders Penitenten Hohenheim in 1925 kochten hoorden ze van de Deken dat er een goede 

katholieke architect in het dorp woonde. Zo kreeg van Dongen op voorspraak van de Deken de opdracht 

om een doktershuis te ontwerpen en twee paviljoens: het Antoniuw- en het Franciscuspaviljoen. Deze 

kwamen in 1927 gereed. 

 

Het Gerarduspaviljoen 

Hierna volgen in 1932 het Aloysius- en het Gerarduspaviljoen. Bij de ingang van et Gerardus paviljoen 

is nog een leistenen herinneringstegel te zien. Dit paviljoen bestaat nu nog en is in gebruik als 

hoofdgebouw waar directie en administratie gehuisvest zijn.  

De Kapel 

Een van de fraaiste bouwwerken is de kapel die in 1938 gereed kwam. Deze werd door Granpré 

Molière, die wel ‘peetvader van De Delftse School werd genoemd’, geroemd als een kenmerkend 

voorbeeld van deze stijl. Zoals blijkt uit de zorgvuldige detaillering, de geleding van het ingangsportaal 

met getrapte dakkanten en geboorte- en sluitstenen. En verder uit de Romaanse rondboog vensters en het 

gebruik van natuurstenen en baksteen. 

De arbeidstherapie 

Het gebouw van de arbeidstherapie is waarschijnlijk meer kenmerkend voor zijn mode ontwerpers Van 

Laarschot en voor Van Dongen Sr, dan voor Van Dongen jr. zelf. Dit is te herkennen aan de baksteen 

ornamenten van de Amsterdamse School. Dit gebouw hoorde bij de eerste gebouwenreeks. Mogelijk 

door de drukte of omdat men het wel prettig vond dat een oudere architect een oogje in het zeil hield, is 

in dit gebouw de hand van zijn vader goed te herkennen. 

 

De bakkerij 

Het kleine gebouwtje van de bakkerij werd naast de keuken neergezet. De keuken is helaas gesloopt. De 

majestueuze beuken die rond de bakkerij staan zijn benadrukken het parkachtig geheel. 
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Het Lambertuspaviljoen 

In 1942 werd het Lambertus paviljoen ingezegend. Dit gebeurde in stilte om te voorkomen dat het de 

aandacht van de bezetter zou wekken waarna mogelijk inbeslagname zou volgen. Het paviljoen was niet 

naar een van de broeders genoemd maar naar de eerste geneesheer dr. Lambertus Mestrom. 

 

De boerderij 

Op 20 maart 1954 brak brand uit in de boerderij die met een dak van planken en vele lagen teer bedekt 

was. Wat enorme rookwolken gaf en gepaard ging met enorme knallen van cementplaten die door de 

hitte sprongen. Het jaar erop werd door Jan van Dongen een nieuwe boerderij gebouwd. Een van de 

weinige voorbeelden van boerderijen uit deze tijd. 

 

De toneelzaal 

Het minst geslaagde bouwwerk van hem op de 

stichting is de toneelzaal annex kantine deze was 

klaar in 1957. Geen versieringen of dekoraties, een 

saaie rechttoe-rechtaan pand. Het staat op de 

nominatie om te worden gesloopt. Er is nog een 

anekdote over de bouw. Omdat in de jaren 50 de 

koude oorlog hoogtij vierde moest er vanwege de 

bescherming van de patiënten bij een bomaanval 

een schuilkelder komen. Voor deze nevenfunctie 

werd de kelder onder de toneelzaal bestemd. 

Daarom werd de vloer van de toneelzaal uitgevoerd 

met een zware bewapening. Toen een van de broers 

met de aannemer van de Belt sprak was die 

verbaasd dat er zo’n dikke vloer met zoveel ijzer 

gepland was. Volgens hem kon het wel wat minder (hij was kennelijk niet op de hoogte gebracht van de 

schuilkelder functie). Toen de broeder hierop van Dongen aansprak, (je moet op de kleintjes letten) zei 

die in plaats van uitleg te geven: ‘Die aannemer heeft zich er niet mee te bemoeien!’. Het laatste pand 

dat van Dongen gebouwd heeft voor de stichting is dat van de Bewegingstherapie in 1967. 

 

De gemeentelijke monumentenlijst 

Op het terrein van de Josephstichting (tegenwoordig GGNET geheten) staan een aantal panden van Jan 

van Dongen Jr. op de monumentenlijst: de kapel; het Gerardus paviljoen, nu ‘De Sprengen’; het 

Lambertus paviljoen, nu ‘De Voorden’; de bakkerij; de arbeidstherapie en de boerderij. Deze vormen 

samen met de villa in het parkachtige aanleg een geheel van grote cultuurhistorische waarde waarin de 

geschiedenis van ontginning tot moderne psychiatrie is terug te lezen. Dit geheel is uniek in Apeldoorn 

met name door de prachtige gebouwen van de Delftse School. Helaas wordt het momenteel bedreigd, 

door enerzijds de hoge kosten die GGNET moet opbrengen voor onderhoud aan deze niet allemaal meer 

eigentijds functionerende gebouwen en anderzijds door de gemeente die ook op dit terrein woningen wil 

zetten. De toekomst van dit unieke samenhangende erfgoed is daardoor in gevaar. 

 

Fer de Deken. 

 
Bronnen: 

De architectuur van het psychiatrisch ziekenhuis, N. Mens; 1000 jaar Deventernaren en hun gezondheidszorg; privé archief; Een toren zo hoog als de 

hemel, Win Nijhof; collectie Roel Boon; het psychiatrische ziekenhuis. Th. Lutters; de Zonnestraal, jubileum uitgave over 50 jaar Josephstichting. 

 


