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VOOR-
WOORD

‘Fantastic to feel beautiful again!’ 

In een jaar waarin de culturele sector maandenlang zijn deuren moest

sluiten vanwege de coronapandemie, met alle gevolgen van dien, beleefde

Museum van de Geest een ongekend hoogtepunt: de opening van ons

compleet vernieuwde hoofdvestiging in Haarlem, geopend door Koningin 

Máxima. Nog nooit hebben we zo’n intieme openingsceremonie mogen

beleven! Gedwongen door het keurslijf van de coronamaatregelen, vierden 

we dit historische moment met een zeer beperkt aantal genodigden,

geplaceerd op anderhalve meter afstand, iedereen met mondkapje.  Met als 

treffend decor de gerestaureerde kapel, waar ruim 700 jaar geleden de

eerste leprozen kwamen, het museum als quarantaine gebouw avant la lettre. 

We zijn enorm trots dat Koningin Máxima hiermee voor de tweede keer een 

vestiging van ons heeft geopend; in 2016 was dat onze locatie in
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de Hermitage Amsterdam. Met haar aanwezigheid in Haarlem werd opnieuw het 

maatschappelijk belang van ons programma benadrukt: we maken psychische 

kwetsbaarheid bespreekbaar en geven een stem aan mensen die eerder niet

werden gehoord en gezien in het culturele landschap.

Erbij horen en meedoen, ongeacht hoe jij je voelt, er uit ziet of hoe jij je gedraagt, 

is het fundament van ons programma.

De vernieuwing van het museum was een complexe operatie op vele fronten. 

Collectie moest worden verhuisd naar depots buiten het gebouw, publiek ge-

ïnformeerd, vrijwilligers en werkervaringsplaatsen deels onderbroken maar zoveel 

als mogelijk elders voortgezet, collectie aangekocht en in bruikleen verkregen en 

ondertussen werd een nieuw concept gerealiseerd vanuit drie uitgangspunten: 

zorg voor de geest, denken over de geest en verbeelding van de geest. Omdat 

al vrij snel in het bouw- en restauratieproces niet meer in het pand gewerkt kon 

worden werkte iedereen vanuit huis. En toen kwam corona. Alle plannen moesten 

worden afgewogen en deels overnieuw, om het publiek verantwoord te kunnen 

ontvangen. Het mag duidelijk zijn: er is een enorme prestatie geleverd door het 

hele team om ondanks alle uitdagingen en moeilijkheden een fantastisch nieuw 

museum te bouwen.

Met deze nieuwe museale presentatie, prachtig vormgegeven door

KossmanndeJong, hebben we een programma neergezet voor een breed

publiek. Wij zijn er voor de gezonde geest, de labiele geest, de angstige geest, 

de overbelaste geest, de eigenzinnige geest, de woeste geest, de creatieve 

geest, de waanzinnige geest: dit museum gaat over ons allemaal. Tijdens een 

bezoek ga je op pad met de multimedia guide, ontwikkeld in samenwerking met 

het mediabedrijf IJsfontein, en word je uitgedaagd om met een open blik naar je 6
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eigen geest te kijken en die van anderen. Aan de hand van levensvragen

-Wie ben jij? Hoe empathisch ben je? En wat voor persoonlijkheid heb je?-

krijgt de bezoeker inzicht in de manier waarop hij oordeelt. De route eindigt bij de 

interactieve Open Geest-installatie, waar wij bezoekers oproepen de Universele 

Verklaring van de Open Geest te ondertekenen. Wij willen dat ons publiek naar 

huis gaat met ‘een open geest en oprechte nieuwsgierigheid naar de ander’.

Naast de inhoudelijke vernieuwing is ook het gebouw flink onder handen

genomen. Achterstallig onderhoud is gerestaureerd door diverse bouwbedrijven 

en ook  Verlaan en Bouwstra architecten hebben het afgelopen jaar een

fantastisch resultaat neergezet. Een moderne, transparante entree voor het

publiek, een ruime foyer en de 700 jaar oude kapel in ons museumcafé is op 

voortreffelijke wijze in ere is hersteld. Gebouw en inhoud vullen elkaar aan

en het vernieuwde complex past ons als een handschoen. 

Door corona konden we de deuren slechts drie weken openen, op 15 december 

ging de hele culturele sector weer op slot. In die korte tijd beleefden we ‘three 

weeks of fame’ met radio en tv-optredens, lovende reacties van pers en publiek. 

‘Museum van de Geest maakt eerst het hoofd leeg en laat dan zien dat iedere 

geest waardevol is’, kopte Trouw. ‘Interactief, inclusief en een tikje activistisch. 

Museum van de Geest toont zich in alles een 21ste eeuws museum’, aldus Het 

Parool. En: ‘Museum van de Geest laat zien dat iedereen een relatie heeft met 

geestelijke gezondheid’, schreef De Volkskrant.

De vernieuwing hebben we aangegrepen om ook op onze locatie in Amsterdam 

verder te gaan onder een nieuwe naam: Museum van de Geest I Outsider Art.
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Als gevolg van corona hebben we hier de succesvolle tentoonstelling ‘Woest’, 

een overzichtstentoonstelling over Willem van Genk, kunnen verlengen tot eind 

2020. We toonden ruim 80 werken van internationale bruikleengevers, voor het 

eerst sinds lange tijd waren hier ook werken van Willem van Genk uit de

collectie van het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum te zien. De tentoonstel-

ling is inmiddels doorgereisd naar Collection de l’Art Brut in Lausanne en gaat in 

2022 naar de State Hermitage in Sint-Petersburg. Kortom: outsider art wordt door 

het Museum van de Geest stevig op de kaart gezet.

Ons succes danken wij aan de steun en het vertrouwen van onze founding 

fathers, participanten, sponsors, particuliere geefkring en nieuwe samen-

werkingspartners die zich bij ons hebben aangesloten het afgelopen jaar. Ik wil 

iedereen daar hartelijk voor bedanken! Juist in zo’n bizar coronajaar, waarin we de 

deuren herhaaldelijk moesten sluiten, is de betrokkenheid van relaties van

ongekende waarde. Samen hebben we een prachtig nieuw museum neergezet 

waar we na de pandemie met veel enthousiasme publiek zullen verwelkomen.

Want bij ons overheerst het gevoel van euforie en ik sluit af met het werk van

de Britse kunstenares Tracey Emin uit onze nieuwe presentatie:

‘Fantastic to feel beautiful again!’ 

Hans Looijen,

directeur Museum van de Geest

 

10 



“Onze musea zijn meer dan een

bewaarplaats van het verleden. We

agenderen het wonder, talent en de veerkracht

van de geest. Mensen en partijen brengen

we samen om openheid en begrip te creëren

voor elkaar. Zo dragen we bij aan een

inclusieve samenleving die uitgaat

van neurodiversiteit.”

MISSIE

VISIE

Stichting Het Dolhuys streeft naar het in beeld

brengen van de mens in al zijn facetten en het ter 

discussie stellen van stereotype beelden om zo een 

bijdrage te leveren aan erkenning, waardering en 

begrip voor mensen. In het bijzonder van mensen in 

Nederland die afwijken van de geldende ‘norm’ in hun 

gedrag, denken en emoties, in zowel positieve als 

negatieve zin, zowel in het heden als het verleden.

In onze samenleving zijn stigma’s ten aanzien van

afwijkend gedrag volop aanwezig.

Stichting Het Dolhuys wil een wezenlijke bijdrage

leveren aan objectieve beeldvorming middels

bijzondere kunst, ontmoetingen, verwondering

en open debat.

11



Eén van de belangrijkste en gelijk één van de moeilijkste zaken waarover je als organisatie een

mening vormt is hoe je op een verantwoorde en duurzame wijze omgaat met toegankelijkheid, 

diversiteit en inclusie.  In onze huidige pluriforme samenleving is polarisatie een blijvend issue.

Uitsluiting is nog altijd een issue. Op een respectvolle en reflectieve manier omgaan met

onderlinge verschillen wordt door Stichting het Dolhuys aangemoedigd, zowel aan haar bezoekers 

als werknemers. 

Toegankelijkheid, diversiteit en inclusie zijn belangrijke onderdelen van het respectvol omgaan met 

onderlinge verschillen: iedereen heeft een plek, een stem en de kans om te werken én leren

binnen de muren van Stichting het Dolhuys. 

Om te kunnen leren omgaan met onderlinge verschillen, moet elk mens gelijke kansen krijgen.

Het scheppen van gelijke leerkansen is hierin de basis en daarom een kerntaak. 

Zonder inclusie is er geen diversiteit.

 

DIVERSITEIT EN
INCLUSIE
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Stichting Het Dolhuys gelooft dat de musea van de Stichting een voorbeeldfunctie kunnen

hebben, in de culturele sector, als het gaat over het scheppen van gelijke (leer)kansen,

toegankelijkheid, openheid en mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn en uitgenodigd

worden om mee toe doen op basis van gelijkwaardigheid. 

Tijdens de museale herinrichting is er structurele en blijvende verandering aangebracht in hoe de 

collectie wordt gepresenteerd op, onder andere, het gebied van taal in alle uitingen,

de man/vrouw-verhoudingen van exponaten, een eerlijke en wezenlijke culturele representatie en 

is de toegankelijkheid van voornamelijk de locatie in Haarlem, verbeterd. 
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Het vrijwilligersbureau 2020

Het Museum van de Geest heeft in 2010 een vrijwilligersbureau

opgezet met als doel vrijwilligers de mogelijkheid te bieden een waar-

devolle bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstellingen 

van het museum. Het bureau biedt begeleiding en ondersteuning om 

persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Sinds de oprichting van het 

vrijwilligersbureau levert het Museum van de Geest een belangrijke

bijdrage aan de re-integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid 

en/of verstandelijke beperking. 

Via het vrijwilligersbureau wordt gezocht naar passende, vaste taken waarbij mensen 

inzetbaar zijn bij de receptie, als rondleider, in het museumcafé, bij het secretariaat 

VRIJWILLIGERS
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of als ondersteuning van bedrijfsvoering en collectieregistratie. Vacatures worden uitgezet bij de 

vrijwilligerscentrale, LinkedIn, Instagram, facebook en bekend gemaakt op de eigen website en via 

mond op mond-reclame. 

Omdat het Museum van de Geest naar ‘destigmatisering’ streeft, vinden we ook dat 

we het goede voorbeeld moeten geven. Het Museum van de Geest wil voorlo-

per zijn in re-integratie en stimuleert persoonlijke groei van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking. Het Museum van de 

Geest is dé instelling, die laat zien wat het betekent om mensen die anders 

zijn in onze maatschappij op te nemen. 

Het Museum van de Geest is in april 2019 wegens de verbouwing

gesloten met op dat moment een bestand van 90 vrijwilli-

gers. Na de opening op 24 november 2020 zijn onze 

vrijwilligers kortdurend aan de slag geweest, omdat 

we wegens corona op 15 december de deuren

helaas opnieuw moesten sluiten. De meesten zijn 

van plan om na de pandemie weer bij ons terug te 

keren. Via speciale nieuwsbrieven en online-events 

hebben we contact gehouden met onze zeer

betrokken vrijwilligers.   

  

 • Aantal vrijwilligers: 83

 • Vertrokken: 4

 • Nieuwe vrijwilligers: 11

 • Aantal deelnemers Werk naar Vermogen: 0

 • Uitgestroomd naar betaald werk: 3
15



Kansen op werk

Wij willen mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verstandelijke handicap helpen 

hun participatie in de samenleving te vergroten, het liefst door te groeien naar een passen-

de (betaalde) baan. Wat wij bieden is een inspirerende werkomgeving waar mensen zichzelf 

mogen en kunnen zijn, waarin men zich gezien en gewaardeerd voelt en zich verder kan ontwik-

kelen.

Om vorm te geven aan deze gedachte heeft het museum de samenwerking gezocht met de Angst, 

Dwang en Fobie Stichting die met mooie resultaten het project Kansen op werk

(www.kansenopwerk.nl) landelijk heeft geïmplementeerd. Kansen op werk biedt 

begeleiding en ondersteuning aan mensen met een psychische kwets-

baarheid die graag (weer) aan het werk willen. De werkwijze bestaat uit 

het bieden van een werkervaringsplaats met werkbegeleiding, een 

maatje op de werkvloer en een persoonlijk trainings- en coaching 

programma. 

De ervaring van de eerste drie jaar bewijst dat de aanpak werkt: ruim 

twintig procent is aan het werk en alle deelnemers hebben baat gehad 

bij het volgen van het traject. Het heeft ze 

geholpen de arbeidsmarkt te verken-

nen, te kijken wat er echt bij hen 

past en zichzelf te ontwikkelen. 

Wij willen vrijwilligers die de 

droom én de wil hebben om te 

gaan voor een betaalde baan, 

mee te laten doen aan het

programma Kansen op werk. 16



Samenwerking met Stichting de Hartekamp

Per 01-10-2019 is een raamovereenkomst afgesproken met de Hartenkamp groep. Dit betekent dat het 

museum voor cliënten van de Hartekampgroep als dagbesteding kan fungeren. Dagbesteding, (ook 

dagactiviteit genoemd) is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de 

cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent.

De intentie is dat wij elke dag minimaal één cliënt

van de Hartekampgroep een plek binnen ons

team  bieden. Dit kan zijn als receptiemede-

werker of als host, maar ook bijvoorbeeld 

in de bediening of in de keuken van ons 

museumcafé.
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Samenwerking voor (maatschappelijk) stages 
 • Het Nova College

 • Rudolf Steiner College

 • Het Molenduin voortgezet speciaal onderwijs

 • De Schakel voortgezet speciaal onderwijs

Samenwerking voor re-integratie
 • HVO Querido

 • Dream2Work

 • Young society

 • Agros

 • Hartekampgroep / Jansje 

 • Ron Blaauw College

 • RIBW

 • Paswerk 

 • GGZ inGeest / Actenz
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COMMUNICATIE
In een jaar waarin de museumdeuren voortdurend open en dicht gingen

vanwege de lockdown, was het voor ons een unieke kans onze online-

communicatiestrategie aan te scherpen en een nieuw online-aanbod voor 

ons publiek te ontwikkelen. We hebben een online platform gebouwd voor 

interactieve, digitale-exposities, waar we de komende jaren meerdere

tentoonstellingen zullen programmeren. Ook hebben we in samenwerking 

met Flow Magazine een podcast-serie ‘Tijd voor de Geest’ gemaakt waarin 

schrijvers, kunstenaars en andere creatievelingen vertellen over hun geest. 

Verder hebben we, nadat koningin Máxima het museum had geopend, onze 

eerste online-opening gerealiseerd met o.a. Sofie Hilbrand als gastvrouw. 

De online-programmering is een koers die we gaan voort zetten. Het biedt 

verdieping en we boren hiermee nieuw publiek aan, zo blijkt uit de eerste 

analyses. Online-programmering voor scholieren staat in de steigers voor

volgend jaar. Mede door de lockdown, is het bezoek op onze sociale

media-kanalen het afgelopen jaar behoorlijk gegroeid.
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Vooral Linkedin bleek zeer populair. Het aantal volgers steeg van 658 naar 

1.100. De twee aparte Facebook pagina’s hebben we in de zomer van 2020 

samengevoegd en telt nu 7.873 volgers. Doordat we op YouTube meer film-

materiaal zijn gaan publiceren trekken we ook daar meer kijkers. De twee 

instagram kanalen konden we helaas niet samenvoegen, daarom is ervoor 

gekozen om door te gaan met het meest populaire account, het outsider art 

account. Het oorspronkelijke Dolhuys account is nu in gebruik door museum-

café Thuys.   

Afgelopen jaar onderging het museum ook een naamsverandering. De twee 

musea die worden geëxploiteerd door Stichting Het Dolhuys zijn samen-

gebracht onder één noemer, Museum van de Geest. Om de locatie aan te 

duiden spreken we over Museum van de Geest | Dolhuys in Haarlem en over 

Museum van de Geest | Outsider Art in de Hermitage aan de Amstel in

Amsterdam. De websites van beide locaties zijn samengevoegd onder

www.museumvandegeest.nl als ook de sociale mediakanalen. 
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HAARLEM
Museum van de Geest | Dolhuys

Museum van de Geest I Dolhuys beleefde het afgelopen jaar een ongekend hoog-

tepunt: ons compleet vernieuwde museum werd op 24 november geopend door 

Koningin Máxima. Na een sluiting van ruim anderhalf jaar, waarin werd gerenoveerd, 

verbouwd en een nieuwe vaste opstelling werd gerealiseerd, waren wij enorm blij 

om opnieuw publiek te mogen ontvangen. Helaas was die vreugde van korte duur: 

na drie weken moesten we vanwege corona de deuren opnieuw sluiten.

De eerste reacties van pers en publiek waren positief. In de nieuwe museale opstel-

ling word je uitgedaagd om met een open blik naar je eigen geest te kijken en die 

van anderen. Nieuw in de museale beleving is het gebruik van de multimediagui-

de, waarin je tijdens je rondgang door het museum de eeuwenoude muren hoort 

spreken. Ze vertellen over 700 jaar zorggeschiedenis, laten bijzondere kunst zien 

en leiden je langs diverse levensvragen: Wie ben jij? Hoe empathisch ben je? En 

wat voor persoonlijkheid heb je? De bezoeker krijgt inzicht in de manier waarop hij 

oordeelt en eindigt bij de interactieve Open Geest-installatie, waar wij het publiek 

oproepen de Universele Verklaring van de Open Geest te ondertekenen.
21



Na een bezoek aan Museum van de Geest ga je naar huis ‘met een open geest en 

oprechte nieuwsgierigheid naar de ander’. 

Met de nieuwe presentatie kiezen we voor een breed publiek: de guide beschikt over 

diverse tours voor meerdere doelgroepen.  

Educatie is een van de belangrijkste pijlers in het vernieuwde programma van Museum 

van de Geest. Kinderen, jongeren en volwassenen gaan aan de hand van persoonlijke 

levensvragen in gesprek over hun eigen geest en die van de ander. De programma’s 

voor deze verschillende doelgroepen worden aangeboden in de multimediaguide. 

Educatie biedt opvallende en innovatieve programma’s met als doel om meer begrip 

te kweken voor mensen die anders zijn. We putten uit onze rijke historische collectie 

en 700 jaar zorggeschiedenis die bewaard is gebleven in ons monumentale pand.  

Het erfgoed van de geest vormt de basis voor ons programma waarbij we inhaken op 

nieuwe inzichten over neurodiversiteit en mentale gezondheid. Wij maken psychische 

kwetsbaarheid bespreekbaar; een zeer actueel thema dat als gevolg van corona met 

name voor jongeren nog urgenter is geworden. 
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AMSTERDAM
Museum van de Geest | Outsider Art

In de groots opgezette tentoonstelling WOEST liet Museum van 

de Geest | Outsider Art vanaf september 2019 werken zien van 

Willem van Genk (1927-2005), één van Nederlands bekendste 

kunstenaars van de twintigste eeuw. De tentoonstelling was een 

reis door het drukke hoofd van Willem van Genk, die bleef zoeken 

in een voor hem onbegrijpelijke wereld. Zijn zorgen vertaalde hij 

in overweldigende kunst. Duistere universums vanuit vogel-

perspectief, overdonderende architectuur, luchtschepen, men-

senmassa’s, trolleybussen en treinen bevolken zijn schilderijen.

WOEST toonde ruim 80 werken van (inter-) nationale bruikleenge-

vers, waarvan enkelen nog nooit eerder waren getoond. Voor het 

eerst sinds lange tijd was bijvoorbeeld uit de collectie van

het Stedelijk Museum Metrostation Opéra te zien, een

schitterende verbeelding van het Parijse metrostation, als ook 

het magnifieke werk Kiev Station Moskou dat het Rijksmuseum 

ter beschikking stelde. De tentoonstelling WOEST is vormgege-

ven door de Vlaamse modeontwerper Walter Van Beirendonck en 
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samengesteld door Willem van Genk-kenner Ans van Berkum. Van 

Berkum en journalist Hugo Borst spraken beiden de audiotour bij 

de tentoonstelling WOEST in.

Dankzij alle bruikleengevers hebben we veel van Van Genks wer-

ken in één tentoonstelling kunnen presenteren. Ook het publiek 

reageerde enthousiast op deze eerste solotentoonstelling in het 

museum. In de beginperiode oversteeg het aantal bezoekers alle 

verwachtingen. Wegens succes is de tentoonstelling verlengd. 

En toen werd het rustig. Vanaf maart 2020 nam ook in Nederland 

covid-19 het leven over. Voor de musea betekende dat minder 

of helemaal geen bezoekers meer. De volledige programmering 

moest worden aangepast. De tentoonstelling WOEST werd ver-

lengd tot 3 januari 2021. Gelukkig mochten de musea in de zomer 

weer open en hadden geïnteresseerden de kans om de werken 

van Van Genk in het echt te bekijken. In de periode dat we onze 

deuren moesten sluiten hebben we geprobeerd de verhalen van 

Van Genk toch naar het publiek te brengen. Dit deden we o.a.

via de vlog van Smita en Jennifer van het Thuysmuseum. En via 

de audiotour die we omtoverde tot videotour. 
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PROJECTEN
Door de corona-pandemie zijn veel projecten die in 2020 plaats 

zouden vinden doorgeschoven naar 2021. Zo zouden we met het 

Museum van de Geest | Outsider Art deelnemen aan een grote 

tentoonstelling in Tokyo in het kader van de Paralympics (zomer 

2020) en zouden we in het voorjaar van 2020 in ons museum 

in Amsterdam de tentoonstellingen ‘Chicago Calling: Art against 

the flow’ en de tentoonstelling ‘For the love of art’ openen. Deze 

tentoonstellingen zijn uit eindelijk geopend in juni 2021, maar veel 

van de productionele voorbereidingen deden we in 2020.

Het overgrote deel van het jaar 2020 kon daardoor helemaal in 

het teken staan van de heropening van ons museum in Haarlem.

25
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COLLECTIE
Net als in het vorige jaar zijn er ook in 2020 kunstaankopen 

gedaan specifiek voor de herinrichting van het museum. Vooral 

op het gebied van reguliere kunst is er een slag geslagen. Werk 

van onder meer Marisca Voskamp, Jantien de Bruin, Diana Blok, 

Essam Zaki, Yayoi Kusama, Max Rijkers, Damselfrau, Martin & Inge 

Riebeek en Johnny Wiekhart behoren nu tot de collectie van het 

museum. Deze nieuw aangekochte kunst heeft een vaste plek 

gevonden in de nieuwe presentatie van het museum in Haarlem.

Museum van de Geest | Outsider Art, gevestigd in de Hermitage 

Amsterdam, is een jong museum met een groeiende collectie. 

Vóór 2016 werd er incidenteel Outsider Art opgenomen in de 

collectie van het toenmalige Dolhuys, door middel van aankoop 

of schenking ter ondersteuning van (tijdelijke) tentoonstellingen. 

Sinds in dat jaar het Outsider Art Museum werd geopend is de 

kunstcollectie verder uitgebreid.

De eigen collectie Outsider Art is ook in 2020 versterkt, door te 

zoeken naar werken binnen en buiten de Nederlandse grenzen 

om deze collectie uit te breiden en te verbreden. In Nederland 

is werk aangekocht via diverse creatieve ateliers en Outsider Art 

galeries. Onder andere het werk van Yalcin Cihangir (Turkije) en 

Carlos Augusto Giraldo (Colombia). Ook is er werk aangekocht 
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van de Nederlandse Outsider kunstenaar Maurits Sterkenburg. 

Zijn werk is nu terug te zien in zowel het museum in Haarlem als 

dat in Amsterdam.

Tenslotte werden er op het gebied van het erfgoed van de gees-

telijke gezondheidszorg en de zorg voor mensen met een ver-

standelijke beperking enkele schenkingen gedaan.

Als gevolg van de verbouwing en herinrichting, vervolgens nog 

versterkt door de beperkende maatregelen vanwege de pande-

mie met alle bijkomende gevolgen, heeft collectiebeheer dit jaar 

op een laag pitje gestaan. In het begin van het jaar moesten de 

historische bibliotheek en mediatheek, gedwongen door de

omstandigheden tijdens de verbouwing, geheel ontruimd

worden. De inhoud werd elders opgeslagen.

Het reeds begonnen digitaliseringsproject van een deel van de 

fotografiecollectie kon helaas niet worden voortgezet en is tot 

een later moment uitgesteld. Alle gebruikelijke handelingen op 

het gebied van conservatie zijn tot een minimum beperkt.

Gedurende het jaar is vooral ingezet op de inbreng van collectie 

en bijbehorende kennis voor de herinrichting van de nieuwe

vaste tentoonstelling.

Enkele door Helicon gerestaureerde topstukken, zoals de negen-

tiende eeuwse verstelbare dwangstoel/tranquilizer chair en de 

door een patiënte geborduurde gestichtsjas, konden weer hierin 

worden opgenomen. Voor het beeld ‘Zorg en verpleging’ van

Han Richters uit 1948 werd de in het verleden verloren gegane 

sokkel door Snoep en Vermeer weer in ere hersteld. Zo kon ook 27            



dit topstuk van het Nederlandse psychiatrische erfgoed weer in 

de vaste tentoonstelling worden opgenomen.

In 2020 is er tenslotte wel hard doorgewerkt aan de registratie 

en digitalisering van de kunstcollectie. Op basis van het in 2019 

opgestelde vijfjarig collectieplan voor deze deelcollectie is er 

een flinke slag gemaakt. Het opstellen van dit specifieke plan was 

nodig omdat de collectie Outsider Art in een paar jaar tijd sterk 

is gegroeid en de registratie ervan achterliep of niet voldoende 

was. Op dit moment, anno 2021, is daardoor nog maar een klein 

deel niet geregistreerd.
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STICHTING HET DOLHUYS
De twee locaties van het Museum van de Geest, in Amsterdam en 

Haarlem, worden geëxploiteerd door Stichting Het Dolhuys. Deze 

stichting wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Een Raad 

van Toezicht vervult de toezichthoudende taken. Bestuur en toe-

zicht verhouden zich tot elkaar conform het Raad van

Toezichtmodel zoals dat is beschreven in de herschreven Code 

Cultural Governance die in 2006 is gepubliceerd. 

RAAD VAN TOEZICHT
Ook voor de Raad van Toezicht was 2020 een bijzonder jaar. 

Jarenlang is er toegewerkt naar de heropening en eind novem-

ber was het dan eindelijk zo ver: het schitterende gerenoveerde 

en vernieuwde museum werd geopend door Koningin Máxima. 

Een kroon op het werk van de hele organisatie; vol trots waren 

de leden van de raad aanwezig op de, vanwege corona, besloten 

openingsceremonie en getuigen van dit onvergetelijke moment 

voor het museum. 

RAAD VAN
TOEZICHT
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In 2020 was er ook een wisseling van de wacht. Pierre Quadvlieg 

gaf aan geen nieuwe termijn te ambiëren, dit in verband met zijn 

afnemende gezondheid.  De raad en directie danken hem heel 

hartelijk voor zijn inzet en bijdrage aan de vernieuwing en het 

bouwen aan de ambities van het museum.

Inmiddels zijn er twee nieuwe leden bereid gevonden om in het 

nieuwe jaar toe te treden tot de Raad van Toezicht: Betty Kooij-

man van Parnassia Groep en Jan Fidder van ’s Heeren Loo. Hier-

mee zijn de grootse zorginstellingen in de Geestelijke Gezond-

heidszorg en de Verstandelijke Gehandicaptenzorg in Nederland 

vertegenwoordigd, een belangrijke versterking. Paul de Bot zal in 

2021 aftreden als voorzitter en plaats maken voor Mariëlle Plou-

men, bestuurslid bij Altrecht en in 2020 ook toegetreden tot de 

Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen belo-

ning voor hun werkzaamheden. Er is een register van nevenfunc-

ties van de leden opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd. 

Het bestuur heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd. De belo-

ning van het bestuur valt ruim binnen de Wet Normering bezol-

diging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Het 

bestuur dient voorafgaand aan het aanvaarden van nevenfuncties 

(zowel onbezoldigd als bezoldigd) deze ter goedkeuring voor te 

leggen aan de Raad van Toezicht.

 

RAAD VAN TOEZICHT 2020

Paul de Bot, Parnassia Groep (voorzitter)

Marcel van Heck, College van Rijksadviseurs

Marnix Mol, Legal Counsel

Diederik Six, CompaNanny

Pierre Quaedvlieg, VG sector

Marie-Luce Bree, Directeur Grachtenfestival

Mariëlle Ploumen, Raad van Bestuur Altrecht
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Bestuur en Toezicht hebben de afgelopen periode voor het 

museum verder invulling gegeven aan de ‘Code Fair Practice’, de 

‘Code Cultural Governance’ en de ‘Code Diversiteit en Inclusie’.

Code Fair Practice
Het museum onderschrijft en voert de Code Fair Practice uit. Het 

houdt zich aan eerlijke betaling. Makers, kunstenaars en zzp-ers 

dienen bij het museum voorafgaand aan opdracht verstrekking 

altijd zelfstandig een kostenopgave voor hun uren, honorarium 

of ontwerp of artistieke concept in. Hierbij volgen de meeste 

externen de tarieven standaarden van hun desbetreffende vak- 

of brancheorganisaties. Het museum neemt deze altijd over na 

toetsing of de opgevoerde vergoeding aannemelijk gemaakt kan 

worden dat de inspanningen een dergelijke omvang in uren en 

beloning verlangt. Het museum draagt actief de namen en credits 

uit van diegenen die voor het werk verantwoordelijk zijn of daar-

van (delen van) rechten bezitten. Copyright, auteursrecht, volg-

recht en intellectueel eigendom worden uiteraard gerespecteerd 

en hierover worden altijd bepalingen met die inhoud en strekking 

opgenomen in (contractuele) afspraken.

Het museum staat voor een eerlijke omgeving waarin de bijdrage 

van makers, zzp-ers en kunstenaars door hun werk wordt ge-

waardeerd en gehonoreerd en hun bijdrage aan de samenleving 

wordt erkend en gevalideerd. 

Wederzijds vertrouwen, transparantie, steun en advies zijn een 

belangrijke kernwaarden van het museum bij alle handelen en bij 
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Principe 1:

Het museum entameert maatschappelijke verandering door zo 

groot mogelijke betrokkenheid en het tegengaan van stigma en 

het realiseren van een gelijke, inclusieve samenleving die uit gaat 

en open staat voor neurodiversiteit. 

 

Het museum heeft een professioneel bestuur en toezicht.

Belanghebbenden worden betrokken (Founders, Participanten, 

Partners) bij relevante programma’s, opleiding, nascholing en bij 

inhoudelijke bijeenkomsten. Ook zijn er nauwe contacten met 

betrekking tot (toekomstig) erfgoed.

De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling op 

een zo duurzame en verantwoorde wijze. Bedrijfsmatigheid is 

de kern van alle bestuurlijk handelen. De artistieke integriteit is 

gewaarborgd, het bestuur heeft hierin een onafhankelijke positie, 

ook doordat steun aan het museum naar inzicht van het museum 

(conform haar beleidsdoelen) kan worden besteed, zo is con-

tractueel vastgelegd.

De organisatie kent een integere en open cultuur. Bestuurders en 

toezichthouders dragen dat uit en vervullen aldus een voorbeeld-

functie. 

De maatschappelijke omgeving van de organisatie is zeer neuro-

divers, evenals de kring van externe belanghebbenden. Be-

stuurders en toezichthouders zijn zich hiervan bewust en gaan 

zorgvuldig en op evenwichtige wijze om met de verschillende 

belangen. 
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Bij (mede)financiering door private partijen blijft de

maatschappelijke doelstelling van de organisatie centraal staan. 

Eventuele exploitatieoverschotten vloeien terug naar het eigen 

vermogen van de organisatie. Financiers zijn hier expliciet ak-

koord mee.

Principe 2:

Het Bestuur draagt de Code Cultural Governance uit en zorgt voor 

borging in de organisatie. 

De CGT wordt binnen Stichting Het Dolhuys nageleefd en toege-

past. Binnen de Raad van Toezicht is de toetsing op de naleving 

van de code als specifieke verantwoordelijkheid neergelegd bij 

een van de leden. Dit lid maakt een jaarlijkse evaluatie in hoeverre 

de stichting voldoet aan CCG. De evaluatie wordt intern gedeeld 

met het bestuur en door de andere Raad van Toezicht-leden 

eenmaal per jaar in een bijeenkomst van de Raad van Toezicht 

besproken. Verbeterpunten worden vastgesteld op basis van 

deze evaluatie waarna maatregelen worden geïmplementeerd om 

tot de gewenste verbetering te komen. In het jaarverslag wordt 

hiervan melding gemaakt. Het naleven van de principes zal ook 

op de website worden geplaatst.
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Principe 3:

Bestuur en leden van de Raad van Toezicht opereren onafhan-

kelijk. Belangenverstrengeling is uit den boze en er wordt actief 

gelet op het voorkomen daarvan. Bestuurders en toezichthou-

ders hebben geen zakelijke of artistieke belangen of relaties met 

de organisatie anders dan als bestuurder of toezichthouder. 

Principe 4:

Het bestuur voorziet tijdig en volledig in informatie, zowel vooraf-

gaand aan Raad van Toezicht bijeenkomsten als door middel van 

tussentijdse rapportages of in aanvulling daarop op verzoek van 

de RvT. Binnen de Raad van Toezicht is sprake van een portefeuil-

leverdeling waardoor leden specifieke taken en verantwoordelijk-

heden zorgvuldig kunnen uitvoeren.

Voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht is er een ‘inwerk-

programma’ waarbij ook gesprekken met het MT plaatsvinden 

om zich zo onafhankelijk een beeld van de organisatie te kunnen 

vormen.

Principe 5:

Het bestuur draagt de genoemde verantwoordelijkheden en on-

derhoud contacten met partners, Founders, participanten, aan-

verwante organisaties (al dan niet inhoudelijk) overheden, schen-

kers, gevers en fondsen om zoveel mogelijk positieve impact te 

genereren op de maatschappelijke taak van het museum en het 

bedrijfsmatige resultaat.
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Principe 6: 

Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen 

en de middelen van de organisatie. Risico, beheersing en contro-

le zijn belegd er wordt regelmatig gerapporteerd aan de Audit van 

de Raad van Toezicht. De beloning van personeel is passend, er 

is sprake van zorgzaamheid voor staf en personeel (eigen ontwik-

kelde ‘lief- en leedbeleid’ wordt gevolgd), er is sprake van hono-

rering van kunstenaars en makers, alle wet- en regelgeving wordt 

uiteraard gevolgd. De Fair Practise en Diversiteit en Inclusie Code 

worden actief gevolgd en uitgedragen. De organisatie beschikt 

over een externe vertrouwenspersoon.

Principe 7:

De Raad van Toezicht vervult zijn rol vanuit het perspectief van de 

maatschappelijke doelstelling van de organisatie. Jaarlijks vindt 

een beoordelingsgesprek plaats met het bestuur waarin de ar-

tistieke en zakelijke belangen van de organisatie en de belangen 

van de interne en externe belanghebbenden aan de orde komen.

De Raad van Toezicht stimuleert het bestuur en staat haar bij met 

gevraagd en ongevraagd advies, naast het gebied van effectivi-

teit en bedrijfsvoering ook op met betrekking tot maatschappelij-

ke doelen.

Principe 8:

De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden. De samenstelling van 

de Raad van Toezicht is zodanig dat hij zijn toezichthoudende, 
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de Raad van Toezicht is zodanig dat hij zijn toezichthoudende, 

adviserende en werkgeversrol naar behoren kan vervullen. De raad 

waarborgt de onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn 

samenstelling. De aandacht gaat onder meer uit naar kennis van 

het culturele veld, de zakelijke aspecten van de organisatie en on-

dernemerschap. Het museum vormt zo meer en meer een afspie-

geling van de samenleving in de samenstelling van de Raad van 

Toezicht. Diversiteit en inclusie in de leden van de Raad van Toe-

zicht zijn volgende te nemen stappen, dit conform het rooster van 

aan- en aftreden. De Raad van Toezicht evalueert haar functioneren 

jaarlijks ten minste eenmaal. Hierbij is het bestuur niet aanwezig.

Op verzoek kunnen leden van de Raad van Toezicht een reiskos-

tenvergoeding (basis openbaar vervoer tweede klasse) ontvangen 

voor het uitoefenen van hun taak. Hiervan wordt geen gebruik 

gemaakt.

Code Diversiteit & Inclusie
In al haar programma’s vormen inclusie en diversiteit een belangrijk 

onderdeel. Het museum heeft een staflid met inclusie en (neuro)

diversiteit als aandachtsgebied, deze educator is verantwoordelijk 

voor het betrekken van uiteenlopende partijen bij ons museum 

om ons programma zo inclusief mogelijk te maken. Dit strekt van 

rolstoeltoegankelijkheid tot communiceren op B1-niveau zodat de 

2 miljoen Nederlanders die moeite hebben met lezen ook onze 

museumteksten begrijpen. Ook neemt de educator het initiatief om 

onze inhoud te toetsen op meerstemmigheid met als doel om een       

             zo divers mogelijk publiek te bereiken. 36



FINANCIËN
Museum van de Geest is een particulier gefinancierd museum. We ontvangen geen exploitatiesubsidie van de overheid.
Een deel van de inkomsten wordt gedragen door founders, participanten, partners en de particuliere geefkringen
Hiermee hebben we een stabiele basis voor onze vaste taken.

Vernieuwing Dolhuys, Haarlem
De vernieuwing van het monumentale gebouw en verandering voor de museale functie was omvangrijk en complex. 
Het ging om een bouwtechnische aanpak voor herstel van draagconstructies en het inpassen van wensen voor de 
museumfunctie en een nieuw museumcircuit. Maar ook alle collectie moest uit het gebouw en kantoren waren niet 
langer toegankelijk. In het voorjaar van 2020, toen de voorbereidingen vergevorderd waren, moesten wij de plannen 
aanpassen vanwege Covid-19.  

Ook onze tweede vestiging van Museum van de Geest I 
Outsider Art, Amsterdam moest dicht, met grote gevolgen voor 
de eigen inkomsten. Als museum zonder subsidie een enorme 
uitdaging. De capital campaign plannen voor werving voor de ver-
nieuwing moest worden bijgesteld en onze investeringen en uitga-
ven hebben we kritisch tegen het licht gehouden om waar mogelijk 
besparingen te realiseren. En het museale concept moest opnieuw naar de ontwerp-
tafel, omdat wij de anderhalve meter afstand moesten kunnen waarborgen in de nieuwe opstelling.
In een gebouw gekenmerkt door middeleeuwse, elkaar opvolgende ruimtes was de vraag hoe wij het museumcircuit 
corona-proef konden maken. Ook die puzzel is voortreffelijk opgelost met een schitterend resultaat en dankzij de flexibili-
teit en inzet van het hele team. Helaas bleek begin 2020 dat het bouwproces te maken had met verdere vertraging en de 
aanvankelijke bouwplanning moest opnieuw worden bijgesteld. Omdat ook dit een wijziging in de financiële onderbouwin-
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gen betekende werden met de gemeente afspraken gemaakt over tegemoetkoming van een 
deel van de gederfde inkomsten. Daarmee werd een belangrijk obstakel voor een succesvolle heropening overwonnen.
De enorme gemeenschappelijke inspanning van zowel museum als gemeente Haarlem betekent een culturele daad voor 
Haarlem. Daarmee is het behoud van een uniek gebouwencomplex, het Dolhuys, met een passende bestemming
verzekerd. Het museum huist immers in de architectuur van de uitsluiting als
voormalig leproos-, dol- en pesthuis en nu wordt er het verhaal over inclusie verteld. Met de
vernieuwing is sprake van een belangrijke impuls in het Nederlandse culturele landschap met een internationale
uitstraling. Inmiddels is het tentoonstellingsontwerp bekroond met een Europese Design Award. 

Veel dank
Ons vernieuwingssucces danken wij aan de steun en het vertrouwen van onze Founding Fathers uit de geeste-
lijke gezondheidszorg. Het museum dankt Arkin, Parnassia Groep, GGZ Noord Holland-Noord en GGZ InGeest 
voor hun geloof in het
museum en hun steun aan het programma voor vernieuwing. Vele participanten uit de geestelijke gezond-
heidszorg en in toenemende mate uit de verstandelijke gehandicaptenzorg bleven aangesloten vanuit de 
gedeelde visie van de noodzaak van het museum. Het grote aantal jongere bezoekers, het in beeld brengen 
van anti-stigma en het behoud van de geschiedenis van de zorg dienen ook het belang van het zorgveld. Ook 
juist de vernieuwing gaf een impuls aan een reeks
participanten om toe te treden, nu werd ook hun verhaal vast onderdeel van het museale circuit. SEIN, ’s Heeren 
Loo,
Ipse de Bruggen, Philadelphia, Leviaan; dank! 
Verschillende zakelijke partners (Multi Tank Card, PCI Nederland), de particuliere geefkring en nieuwe samenwerkings-
partners (Flow, Hersenstichting) omarmden onze nieuwe koers en gaven hun steun. Veel particuliere schenkers tekenden 
de Universele Verklaring van de Open Geest en doneerden een bedrag waarna de namen van schenkers worden
toegevoegd aan een installatie bij dit belangrijke onderdeel van het circuit. Allen heel veel dank! 
Juist in zo’n bizar coronajaar, is de betrokkenheid die onze relaties toonden van ongekende waarde. Samen hebben we 
een prachtig nieuw museum neergezet waar we met veel enthousiasme het publiek verwelkomen. Op zaal treft de bezoe-
ker fantastische kunst aan waarvan een aantal belangrijke werken in bruikleen zijn gegeven. Veel dank aan Martijn en Jea-
nette Sanders voor de langdurige bruikleen en de toegezegde schenking van de enige complete serie beelden ‘Emotional 
Detox’ van Marc Quinn. Ook grote dank aan GGZ Breeburg voor het gemeenschappelijke bruikleen met Museum De Pont 
van het monumentale werk ‘Het Hooghuys’ van Marlene Dumas en hun langdurige bruikleen van werk van de Britse
kunstenares Tracey Emin, en dat werk vat heel goed ons sentiment samen: ‘Fantastic to feel beautiful again’. 
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Steunmaatregelen
Eind 2020 tekende zich ook voor de cultuur een passend steunpakket af. De NOW- en TVL-regelingen over 2020 voorza-
gen in belangrijke oplossingen voor budgettaire tekorten en specifieke ondersteuning van cultuur vanuit het Rijk werd in het 
voorjaar van 2021 duidelijk; deze betreft inkomstenderving en behoud van werkgelegenheid in 2021. Het Kickstart Fonds 
van particuliere fondsen bood de ondersteuning in maatregelen om ons programma corona-proof te kunnen presenteren. 
Wij zijn dankbaar voor deze kansen en het verleende vertrouwen. De huurcompensatie door de gemeente Haarlem
omvat de laatste maanden van 2020 en had een licht gunstig effect op het resultaat. Voor 2021 is de huur over de eerste vijf 
maanden door de gemeente kwijtgescholden. Het museum dankt ook de verschillende overheden voor deze steunmaatre-
gelen. De mogelijkheid van een cultuurlening bij Cultuur & Ondernemen tegen gunstige voorwaarden betekende een be-
langrijke oplossing voor de weggevallen mogelijkheden voor fondswerving in het zorgveld in 2020; vanwege Covid-19 was 
het niet mogelijk hen te vragen eenmalig extra te investeren. Desondanks slaagde het museum erin om voor het overgrote 
deel via diverse fondsen en organisaties bijdragen te realiseren om alle plannen en ambities uit te voeren, hetgeen een 
enorme prestatie is.

Museum van de Geest I Outsider Art
In onze vestiging Museum van de Geest I Outsider Art in Amsterdam werd de tentoonstelling WOEST met het oeuvre van een 
van Nederlands grootste kunstenaars, Willem van Genk, verlengd tot net in het nieuwe jaar. Wij danken het Gieskes-Strijbis 
Fonds, Mondriaan Fonds, BlockBusterFonds en het Van der Pijlfonds dat is ondergebracht bij Prins Bernard Cultuurfonds 
voor hun ondersteuning van dit belangrijke project dat doorreist naar Collection d’Art Brut in Lausanne (tot juni 2021) en 
daarna naar het State Hermitage Museum in Sint-Petersburg (vanaf juni 2022). 
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BIJDRAGEN EN DONATIES
VOOR VERNIEUWING
MUSEUM VAN DE GEEST

Loman Constructie
Ingenieursbureau
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JAARCIJFERS
Stichting Het Dolhuys 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na verdeling exploitatiesaldo)

31-dec-20 31-dec-19
x € 1.000 x € 1.000

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.280 641

Totaal vaste activa 1.280 641

Vlottende activa

Winkelvoorraden 25 11
Vorderingen en overlopende activa 775 1.163
Liquide middelen 3 4
Totaal vlottende activa 803 1.178

Totaal activa 2.083 1.819

31-dec-20 31-dec-19
PASSIVA x € 1.000 x € 1.000

Eigen vermogen -890 185

Langlopende schulden 1.670 360

Kortlopende schulden 1.303 1.274

Totaal Passiva 2.083 1.819
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Stichting Het Dolhuys 

Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019
x € 1.000 x € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Bijdragen instellingen - 578

Overige bedrijfsopbrengsten 1.428 1.348

Som der bedrijfsopbrengsten 1.428 1.926

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 1.331 828

Afschrijvingen op materiële vaste activa 147 298

Overige bedrijfskosten 983 1.021

Som der bedrijfslasten 2.461 2.147

BEDRIJFSRESULTAAT -1.033 -221

Financiële baten en lasten -42 -34

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -1.075 -255

Bijzondere lasten - -

EXPLOITATIESALDO -1.075 -255

Het exploitatieresultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019
€ €

Toevoeging/ontrekking
Bestemmingsfonds - -
Algemene reserve -1.075 -255

-1.075 -255
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Publicatie : Friesch Dagblad Regio : Nederland
Datum : 18 jan 2020 Pagina : 9 Frequentie : 6x per week
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alleen voor intern/eigen gebruik
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Dit artikel komt ook voor in de andere edities. Cumulatieve adv. waarde: € 624,00 en oplage 29.688
alleen voor intern/eigen gebruik

Publicatie : de Gelderlander ed. Renkum Regio : Renkum
Datum : 12 mrt 2020 Pagina : 32 Frequentie : 6x per week
cm2 : 825 Advertentiewaarde : € 830,00 Oplage : 9.896

Dit artikel komt ook voor in de andere edities. Cumulatieve adv. waarde: € 3.399,00 en oplage 40.521
alleen voor intern/eigen gebruik

Publicatie : Haarlems Nieuws en Weekblad Regio : Haarlem e.o.
Datum : 28 apr 2020 Pagina : 3 Frequentie : week_di
cm2 : 59 Advertentiewaarde : € 115,00 Oplage : 61.000

alleen voor intern/eigen gebruik

Publicatie : Haarlems Nieuws en Weekblad
Datum : 22 sep 2020
cm2 : 73

Pagina : 3
AVE : € 230,00

Regio : Haarlem e.o.
Frequentie : wekelijks di
Oplage : 61000

Dit artikel is uitsluitend voor intern gebruik binnen: Museum het Dolhuys

Koningin Máxima opent Museum van de
Geest in Haarlem
24 november 2020
Koningin Máxima heeft dinsdagochtend in Haarlem het Museum van de
Geest geopend. Het zevenhonderd jaar oude pand werd afgelopen jaar
gerenoveerd. Met de onthulling van een glas-in-loodraam in de kapel
heropende de koningin het zogenoemde Dolhuys.

In het vernieuwde museum staat de menselijke geest centraal. Vanaf woensdag
is het voor bezoekers open, maar de koningin kreeg dinsdag al een rondleiding.
Kunstenaar Nick Verstand liet zijn audiovisuele installatie zien waar een bezoeker
zijn geest tot rust kan brengen. In verschillende ruimten worden vragen als 'wie
ben ik?' en 'wie zorgt er voor mijn geest?' besproken en vertellen onder andere
een oud-verslaafde, een kunstenaar met autisme en zorgbestuurders over hun
leven.

Het museum is gevestigd in het voormalige Pest-, Dol-, en Leprooshuis van de
stad Haarlem. De collectie is opgebouwd in een zalencomplex rondom de
originele dolcel. Er staan kunststukken van klassieke wetenschappers, filosofen
en kunstenaars als Freud en Boeddha, maar ook van eigentijdse denkers als
arts-onderzoeker Machteld Huber.

Bron:

https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2020/11/24/koningin-maxima-opent-vernieuwd-muse

um-van-de-geest---dolhuys

Plus Achtergrond

Museum van de Geest
geopend: ‘Dit museum
gaat over ons allemaal’
Na een grondige verbouwing is het Museum voor
Psychiatrie heropend als Museum van de
Geest. Met een bredere blik: geestelijke
gezondheidszorg, maar ook moderne kunst en
wetenschap.
Edo Dijksterhuis27 november 2020, 15:58

Bij de nieuwe inrichting van het museum speelt hedendaagse kunst een grote rol.
BEELD BASTIAAN VAN MUSSCHER
Het deze week in Haarlem geopende Museum van de Geest heette tot twee
jaar geleden Nationaal Museum voor Psychiatrie. Toen liep je in het
voormalige Dolhuys rond met een audioapparaat in de vorm van een
stethoscoop waardoor je je observator of misschien zelfs behandelend arts
kon wanen.

In het nieuwe museum ligt de nadruk niet op ziekte en alles wat buiten de
norm valt, maar op geestelijke gezondheid. En dat gaat iedereen aan: iedereen
kent immers wel iemand met burn-outklachten of depressie of behoort tot die
één op de drie Nederlanders die mantelzorger is. Of zoals directeur Hans

Reportage Museum van de Geest

Museum van de Geest maakt eerst het hoofd leeg, en
laat dan zien dat iedere geest waardevol is

‘Emotional Detox’ van de Britse kunstenaar Marc Quinn.Beeld Museum van de Geest

Het vernieuwde Museum van de Geest in Haarlem wil begrip kweken voor de grote
verschillen in de psyche van mensen. Dus moet eerst het hoofd leeg.

Harmen van Dijk26 november 2020, 13:20
Om in een goede stemming te komen voor een bezoek aan het Museum van de Geest mag de bezoeker
eerst plaatsnemen in een zwarte, donkere kubus - de Resonance Room. Terwijl hij naar een pulserende,
lichtgevende cirkel kijkt, wordt de ademhaling in het juiste ritme gebracht om tot rust te komen en het
hoofd leeg te maken.

Het compleet verbouwde museum in Haarlem, dat eerder bekendstond als ‘Het Dolhuys’, ging gisteren
weer open voor het publiek. In dit complex van historische gebouwen werden 700 jaar lang de
verschoppelingen van de stad ondergebracht: pestlijders, alcoholisten, psychiatrisch patiënten. Sinds
2005 was het een museum over de psychiatrie. 

Die koers is nu een klein beetje verlegd: de soms doodenge apparaten die vroeger gebruikt werden om
mensen met geestelijke problemen te behandelen zijn er nog steeds, maar er is meer ruimte voor de
geest van de bezoeker zelf. Die moet geprikkeld worden om meer inzicht te krijgen in de grote
verschillen die er op mentaal vlak bestaan tussen mensen.

Gestichtsjas
Deze missie wordt bijzonder mooi gesymboliseerd door een ‘gestichtsjas’ uit 1938. In die tijd kregen
alle patiënten van een inrichting dezelfde donkere, wollen jas. Eén vrouw borduurde aan de binnenkant
van de jas haar kleurige, persoonlijke verhaal. De jas ligt opengeslagen in een vitrine, zodat haar
binnenwereld letterlijk zichtbaar wordt en ze van een patiënt verandert in een individu. Er boven hangt
een serie foto’s van Koos Breukel met de laatste bewoners van de Amsterdamse Valeriuskliniek.
Patiënten, maar ook een directielid en een verzorger. De bezoeker mag raden wie wie is.
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