
 

LESBRIEF VO
Het Huysmuseum

 

“ontmoetingen zijn de beste manier
om vooroordelen te overwinnen”
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Het oude gebouw van het Huysmuseum (op de Leur) 
was een huis en thuis voor psychiatrische patiënten  
die hier in het verleden woonden. Op de ‘nieuwe’  
lokatie van het Huysmuseum in Etten stap je in de  
wereld van de psychiatrie. Wat betekent het als iemand psychisch ziek 
wordt? Een psychiatrische ziekte is minder zichtbaar dan een lichamelijke 
ziekte. Een gebroken been is zichtbaar en een depressie niet. 

 Welke psychiatrische ziektebeelden ken je? Schrijf deze op  
   (10 minuten). Hierna bespreek je met je buurman of buurvrouw  
 welke   ziektes overeenkomen en welke niet.
  Ken je iemand die een depressie heeft, psychotisch of manisch is?
 Hoe ga je met hem of haar om?
 Iemand die in de war is, noemen we ook wel eens gek, maar hoe  
 gek is gek? Doe je zelf wel eens een beetje gek?
 Ken je uitdrukkingen met het woord gek erin?
 

     Psychiatrisch ziektebeeld
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Psychiatrie is een  
samenvoeging van het griekse 

woord Psyche, wat ziel  
betekent en het woord iatros 

wat arts betekent.  
Letterlijk betekent het

geneeskunde van de ziel

Het spanlaken
en 

de troostdeken

Het meisje op deze foto woonde  
vroeger in het psychiatrisch ziekenhuis.

De initiatiefnemers van 
 het Huysmuseum gaven haar  

de naam Elsie.
Elsie is nu boegbeeld van het museum.  

Haar verhaal over de psychiatrie in
het verleden wordt in

het Huysmuseum verteld.

Het Huysmuseum en Streekmuseum zijn samengegaan en gevestigd 
in de achterste vleugel aan het Sint Paulushofje in Etten-Leur. 
In het museum kunnen groepen een rondleiding krijgen door  
ervaringsdeskundigen. Je wordt dan rondgeleid door een cliënt die 
in het museum werkt. Zo kunnen de cliënten een bijdrage leveren aan 
de maatschappij en vertellen over de wereld van de pscyhiatrie.
Je kunt in het museum een kijkje nemen hoe het vroeger was in de 
psychiatrie. Maar in het museum zijn ook kunstprojecten te zien die 
zijn gemaakt door cliënten en professionele kunstenaars. De  
samenwerking levert mooie creaties op. Er valt veel te ontdekken in 
het Huysmuseum en je leert de wereld van de psychiatrie een  
beetje kennen. 
Wil je het Huysmuseum bezoeken neem dan contact op met:
Onderwijs@nieuwenobelaer.nl. 

Het Huysmuseum en  
Streek museum in Etten-Leur4

Maak een mindmap!
Schrijf op wat je weet over de psychiatrie  

van vroeger en nu. Denk hierbij aan  
ziektebeelden, voorwerpen, behandelmethoden, 

medicatie, verzorging en onderzoek. Zoek  
informatie over de psychiatrie op internet of lees 

hierover  in het boek van het  
Huysmuseum.

  Psychiatrie  
  vroeger  
  en nu
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Vroeger Nu

Psychiatrie
Etten-leur

Vroeger werden psychatrische patiënten die opstandig waren onder een spanlaken  
gelegd. Ze konden zo geen kant meer op met de bedoeling dat de lastige patiënt tot 
rust kon komen. Kun je je voorstellen dat je onder zo’n spanlaken ligt?  
Wat zou dat voor gevoelens bij jouw oproepen? Een troostdeken is een knuffeldeken 
om onder te liggen of bij je te dragen als je je niet lekker voelt.
Complexe opdracht:
Bedenk een product/voorwerp om iemand te troosten die in de war is. Beschrijf hoe dit 
product kan worden gebruikt, wat doet het voor degene die in de war is? Hoe ziet jouw 
product eruit? Maak hiervan een tekening of schets. Geef jouw product een naam.

3

 
Voor het project Van kracht naar pracht  
hebben cliënten van het Huysmuseum 

samen met Marian Sturkenboom sieraden 
gemaakt. Een van de cliënten heeft naar 

aanleiding van een gedicht een tasje  
gemaakt. Op de foto hiernaast zie je het  

resultaat. 

Elsie als jong meisje Elsie toen ze ouder was 
met een non

Fotografie August Swietkowiak

Mijn natuur
Mijn ingekeerde kant
Mijn enthousiaste kant
Ze wisselen elkaar af
Mijn tasje geeft
zelfbescherming
- te klein voor een pinpas,
 haha -
en ik weet
het komt goed schatje


