
tussen de collecties door het 
hele land. Een ander plan is 
om meer naar de scholen 
toe te gaan, samen met een 
ervaringsdeskundige en een 
medewerker. ‘De slag naar 
buiten’ noem ik het maar. 

We beginnen met een fi lmpje 
over het museum en nemen 
spullen mee zoals dwangbuizen. 
Dat vinden kinderen vaak heel 
interessant. Alles natuurlijk wel 
op een luchtige manier. Het 
is zware problematiek, maar 
we willen niet dat kinderen 
gedeprimeerd raken. Na afl oop 
geven we ieder kind een voucher 
mee, zodat ze samen met een 
familielid een bezoek aan het 
museum kunnen brengen. 
Mocht het zover komen, dan 
kunnen we misschien ook op 

een andere locatie doorgaan 
en er een samenwerking van 
maken met andere kleine musea 
in Etten-Leur. Al zijn we als 
Huysmuseum liever verbonden 
aan deze voor de psychiatrie 
bijzondere plek.

Bezoek het Huysmuseum!
Het Huysmuseum is voorlopig gewoon geopend voor bezoekers. Een bezoek aan het museum is altijd 
gekoppeld aan een rondleiding, gelieve daarom van te voren een afspraak te maken zodat wij ervoor 
kunnen zorgen dat u onze volledige aandacht krijgt.

Openingstijden: elke woensdag en vrijdag van 13:30 – 16:30 uur.
Kinderen tot 13 jaar: € 3,00 (inclusief speurtocht)
Volwassenen: € 5,00
VIP arrangement: € 8,50 (inclusief koffi e/thee en taart)
Adres: Van Bergenplein 39, 4871 CD Etten-Leur
Telefoon: 088 – 016 44 71
E-mail: huysmuseum@ggzbreburg.nl 
Voor meer informatie kijk op: www.huysmuseum.nl 

Van oudsher is Etten-Leur een belangrijke locatie 
voor GGz Breburg. Verscholen in een van de grote 
gebouwen is er nog een vrijplaats voor cliënten: 
het Huysmuseum. Het West Brabantse museum 
van de psychiatrie. Met een vaste tentoonstelling 
over de geschiedenis van de psychiatrie, tijdelijke 
exposities waarin niets gek genoeg is en er wor-
den educatieve projecten georganiseerd om de 
psychiatrie te de-stigmatiseren. Monique Broek-
mans, de verantwoordelijke participatiecoach van 
het museum, vertelt over dit bijzondere museum.

Door: Martijn Borsboom 

“In 2012 werd ik verbonden aan het 
museum. Het was erg somber en 
niemand wilde er komen werken. 
Bovendien was het voornamelijk 
gericht op erfgoed. Samen met 
collega Miekie Timmers heb ik toen de 
collectie gescand op bruikbaarheid. 
We hielden ineens veel ruimte over, 
want wij hechtten minder waarde aan 
de bestaande collectie. Wij hadden 
meer iets met het heden en de 
huidige cliënten: daar wilden we iets 
bijzonders mee doen!

Rondleiding door cliënten
Wij wilden de verhalen van toen, nu 
en waar het naar toe gaat belichten. 
Daarmee hebben we inmiddels iets 
unieks opgebouwd. Bovendien krijgt 
iedere bezoeker bij ons een rondleiding 
van een ervaringsdeskundige. We zijn 
vooral bezig met ontmoetingen, de 
manier om de vooroordelen weg te 
nemen. Cliënten verwerken vaak een 
stuk van hun eigen ervaringsverhaal 
in de rondleiding. Daarnaast laten 
we zien hoe het leven hier vroeger 
was: een huis waar mensen werden 
weggestopt. Er gebeurde hier van 

alles, mensen woonden hier, er 
werden kinderen geboren, je hele 
leven speelde zich hier af. Het gaat bij 
ons niet om de jaartallen, maar om het 
verhaal en de reacties van bezoekers. 
De groepen die we rondleiden zijn 
allemaal even enthousiast. Iedere 
rondleiding doet bovendien ook weer 
iets met ons allemaal.

Het verhaal van Elsie
We krijgen rond de 1000 bezoekers per 
jaar: veel basisschoolklassen, ROC’s, 
HBO’s, ouderenbonden, familie-uitjes 
en losse belangstellenden. Iedereen 
is welkom. Speciaal voor kinderen die 
langskomen hebben we het verhaal 
van Elsie opgesteld. Het verhaal gaat 
over een meisje van 12 dat in het (zoals 
dat toen heette) Antonius gesticht 
verbleef. In elke kamer tijdens de 
rondleiding vind je spulletjes van Elsie 
terug, zodat het verhaal meer gaat 
leven. Als je kinderen een verhaal kan 
uitleggen, dan snapt iedereen het.

Toekomst is onzeker
Onlangs is een deel van het terrein in 
Etten-Leur verkocht. Hierdoor is het 

onduidelijk wat er met ons museum 
gaat gebeuren. Zover we nu weten 
blijft het museum open tot eind 2018. 
Voor de groep vrijwilligers en cliënten 
is dit museum hun leven. De passie 
die ik voel hebben zij ook. Sommige 
cliënten wonen op het terrein en 
moeten misschien gaan verhuizen. 
Ik zie ze graag op de werkplekken 
in het museum. Ook de cliënten 
zijn heel sterk en strijdbaar. Het is 
participatie ten top. De vrijwilligers 
zijn echt verbonden met het museum. 
Het is heel bijzonder wat zo’n project 
allemaal in gang zet. Dat is de reden 
dat we hier het idee hebben: we gaan 
zeker door! We laten ons niet de put 
in praten. 

De slag naar buiten
Wij hebben allerlei ideeën om het 
Huysmuseum open te houden. 
We hebben een start gemaakt 
met het digitaliseren van onze 
collectie. Een cliënt gaat alles 
omschrijven in samenwerking met de 
heemkundekring Etten-Leur. Als we 
dat digitaal maken, kan er misschien 
makkelijker uitgewisseld worden 

Het Huysmuseum:

iedere bezoeker 
krijgt een unieke 
rondleiding van een 
ervaringsdeskundige 

Ger komt binnen om koffi e te 
drinken. Hij heeft verschillende 
kunstprojecten gemaakt. Zo 
heeft hij zijn hallucinaties ge-
tekend. “Ik mag hier aanwezig 
zijn. Ik hoef hier niet zoveel te 
doen.”

Mariet doet rondleidingen en 
laat zich niet beperken door haar 
scootmobiel. “Ik geef minimaal 1 
keer in de week een rondleiding. 
Soms 2 of 3 per dag. Eentje per 
dag is eigenlijk genoeg, zeker 
met pubers en zo.”


