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LGOG bezoekt Verhalen Museum Psychiatrie 

Het Museum Psychiatrie is onlangs geheel vernieuwd. Reden voor het LGOG Kring Venray om dit 
Museum te bezoeken. Dat bezoek vond onlangs plaats. Op 2 maandagavonden. De belangstelling 
vanuit Kring Venray, vanuit andere Kringen of anderszins was te groot om alle geïnteresseerden op 
één avond rond te kunnen leiden. Het werden verrassende avonden. De bezoekers troffen een 
museum aan dat haar bezoekers/gasten op bijzondere wijze informeert. Het Museum Psychiatrie is
veranderd van een museum met vele objecten in een verhalenmuseum. Heel vakkundige en 
enthousiaste rondleiders vertellen het verhaal van de geschiedenis van de psychiatrie. En hun 
verhalen worden ondersteund door zorgvuldig uitgekozen en gepresenteerde foto’s, voorwerpen 
en dergelijke. De rondleiders leggen uit dat in de Griekse tijd al
‘psychiatrische patiënten’ behandeld werden. Behandelwijzen die in de
loop der tijden regelmatig veranderden. Grote veranderingen vonden vanaf
het begin van de 19e eeuw plaats. Niet alleen inhoudelijk maar ook
wettelijk. In 1818 besloot Willem I dat genezing van krankzinnigen het doel
zou moeten zijn van de gestichten. Door vernieuwde inzichten over de
doelen van behandelen van patiënten én de wijzen waarop dat diende te
gebeuren, werden nieuwe wettelijke kaders in 1841, 1884 en in 1994
vastgesteld. De geschiedenis van de psychiatrie is lang en gaat steeds
verder. Gedachtevorming over nieuwe aanpakken vinden plaats. De
rondleiders staan daar ook bij stil (zie foto).   
Meerder bezoekers op deze LGOG-avonden bleken het ‘voormalige’
Museum Psychiatrie wel eens bezocht te hebben. Zij waren aangenaam
verrast. Hun mening, maar óók die van de andere bezoekers, was dit
vernieuwde museum veel informatiever is dan verwacht werd.  
De voorzitter van het LGOG Kring Venray dankte met graagte namens alle
bezoekers de enthousiaste rondleiders en wenste hen veel succes met hun
Verhalenmuseum op het Servaesterrein. Tot slot maakte hij de aanwezigen nog attent op de lezing 
in het kader van de Maand van de Geschiedenis  “Watersnoodramp Limburg 2021, wat een 
Ramp!” door Patrick van der Broeck, dijkgraaf Waterschap Limburg, op Maandag 31 oktober 2022, 
aanvang 19.30 uur in de Bibliotheek, Merseloseweg 59 te Venray. Deze lezing wordt samen met de 
Bibliotheek georganiseerd. Ook niet LGOG en BiblioNU leden zijn  van harte welkom (€ 5,00 
entree). Bij voorkeur aanmelden door gebruik te maken van de link: 
https://bit.ly/lezingmaandvandegeschiedenis.
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